


भौ समदं ! 

नारायणं नमख्ुत्य नर्च वं कदनुतभमे 

दवी सरस्वते ततो जयमुदौरधेत् ॥ 

जनमेजय उवाच । कथं युयुधिरे वौराः कुरुपाण्डवसोमकाः, 

धायिंवाः सुमदातानो नानादेएखमागताः ॥ ९॥ 

वेस्पायन उवाच। यथा युयुधिरे वीराः कुसपार्डव- 

सौमकाः। कुरकतेत्रे तपःक्तेत्रे णु लं एथिवौपते ॥२॥ अव- 
तीथ कुसन्तेव पाण्डवाः सद्सोमकाः । कौरवानभ्यवन्नन्त 

जिगीषन्तो महाबलाः ॥ ३॥ वेदाध्ययनसस्पन्नाः सर्वे युद्ाभि- 
नन्द्निः । आरखन्तो जयं शुद्ध वक्तेनाभिसुखा रणो ॥ 8॥ यभि- 

याय दुराधषा धात्तराष्रस्य वादिनौम्। प्राद्लुखाः पञ्चिे 
भागी न्यविग्रन्त ससैनिकाः ॥ ५॥ स्यमन्तपञ्चकादाच्ं िविराणि 
सहस्रशः। कारयामास विधिवत् कुन्तौएत्र युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 

श्रून्या च एथिवो सवां वालद्वद्वावशेषिता । निरश्डपुरुषरिवासी- 
द्रयकुच्छरवच्िता ४ ० ॥ यावत्तपति सूर्यो हि जम्बुदौपस्य 

मण्डलम् । तावदेव समायातं वलं पाथिवसत्तम ॥ ८ ॥ एकस्थाः 
सववर्णास्ते मण्डलं वह्धयोजनम्। पर्य्याक्रामन्त देणंश्च नरीः 
ओैलान् वनानिच॥<॥ तेषां युखिद्िरो राजा स्वपरं पुरुष- 

प्रेमः! व्यादिदेय रुवाद्यानां भच्छमोज्यमनुत्तमम् ॥ ३० ॥ 



४ महाभारतम् । 

खन्ना विविधास्तासतास्तषाञ्चक्रे थुधिष्िरः। एव॑वादौ वेदिः 

तव्यः पारडवेयोऽयमिल्यत ॥ ९९॥ अभिज्ञानानि र्वषां संज्ञा 

श्चाभरणानिच। योजयामास कोरव्यो शुद्धकाल उपस्थिते ॥१२॥ 

दद्रा च्वजाग्रं पथस्य घात्तराष्टरो मद्दामनाः। सदह सेमी पासैः 

प्रत्यवयुद्त पाण्डवम् ॥ ९३ ॥ पाण्डुरेणातपतेण प्रियमाणेन 

सूदैनि। मध्ये नागसदखस्य भ्राटभिः परिवारितः ॥१४॥ 

टटा दुर्योधनं ष्टाः पाञ्चाला शुडनन्दिनिः। दश्मुः षडगन् महा- 

रावान् सेव्य मधुरखनाः॥ १५॥ ततः प्रद््टं तां सेनामभि- 

नोच्छाथ पाण्डवाः । वमूवुद्ध मनसो वासुदेवा वौथ्यैवान् ॥१९६॥ 

ततो दक्ष समागम्य वासुदेवधनच्रयो। द्रतुः एरषव्याप्रौ 

दिव्भौ श्रज्लै रथे स्थितौ ॥ ९० ॥ पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं देव- 

दत्तस्य चोभयोः। शला तु निनदं योधाः शक़न्भूत प्रसखुबुः 

॥ १८॥ यथा सिंदस्य नदतः खनं लेतरे खमाः। तकिु- 

निनदं शुबा तथासीदत तद्बलम् ॥ ९९ ॥ उदतिष्टद्रनो भौमं 

न प्राक्नायत किञ्चन} ग्रस्तं गत इवादिल्यः सेन्येन सदस् 

तरतः ॥ २०॥ ववषं तत्र पज्न्यो मांखुभोणितदष्टिमान्। दिक 

सर्वाणि सैन्यानि तदद्ध्तमिवामवत् ॥२९॥ वाञुस्ततःप्रादु- 

बभ्य्त् नतैः शकवरकपैणः। विनिन्नंस्तान्यनौोकानि पएतशाऽय 

सदसः ॥ २२ ॥ उभे सेन्ये च राजेन्दर युद्धाय समुदिते श्षम् † 

कुस् तेते शयिते यत्ते खागरक्तुभितोषमे ॥ २३॥ तयोस्तु सेनयो- 

दासीदद्नतःसतु सद्गमः। युगान्तं खमनुप्ाप्ने दयोः खागरयो 

रिव ॥२8॥ शून्यासोत् एथिवी सवा बालवद्वावश्रैषिता । तेन 

सेनासम्धदहेन सुमानोतेन बौर; ॥ २५ ॥ ततस्ते समयं चक्नु 

कुरुपाष्डवकछोमकाः ! धर्मान् संस्थापयामासुचुदानां भरतषमभ 

॥ २६॥ निदत्ते विद्ते गुं स्यात् प्रौतिनः परखरम् । चथ 

परं यथायोगं न च स्याच्छलनं एनः ॥ २७ ५ वाचा शु प्रहठ- 



५५ 

भौष्पन्व । वि 

न्तानां वाचैव प्रतियोधनम् । निष्कोन्ताः पृतनामध्यान दन्तव्याः 

कदाचन ॥रद॥ रथौ च रथिना योध्यो गजेन गजधुगतः 

अष्नाश्वो पदातिश्च पादातेनेव मारत॥ २९ ॥ यथायोग्यं 

यथाकामं यथोत्ाद यथावलम् । समाभाष्य प्रहत्तव्यं न विश्वस्तं 

न विद्धे ॥२०॥ एकन रुद संयुक्तः प्रपन्नो विसुखस्तया। 

ष्षौणश्स्वो विवर्माचन हन्तव्यः कदाचन ॥३९॥ न सतेषुन 

र्षु न च शस्तोपजौविषु। न भेरौ्ङ्धवारैष प्रहत्तव्यं कथ- 

चन ॥ २२.॥ एवष समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । विस्मयं 

परमं जग्मुः प्रन्नमासाः परस्परम् ॥ ३३६५ निविश्य च मा- 
त्ानस्ततस्ते पुरुषषमाः। दष्टसखपाः सुमनसो बभूवुः सद- 

सरेनिकाः॥ २४ ॥ 

दूति भौष्पवणि जम्बू खण्डविनिरमाणपव णि रन्यभित्तणं 

प्रयमोऽध्यायः॥ ९॥ 

वैरग्यायन उवाच। ततः पूर्वापरे रुन्ये रुमौच्य भणवा- 

द्ृषिः। स्मैवेदविदां खद्रो व्यासः स्ल्यवतौखुतः॥ ९॥ मरि- 

ष्यति रणे घोरे भरतानां पितामद्दः। प्रत्यत्तद्ी भगवान् भूत- 

भव्यभविष्यवित् ॥२॥ त्रै चत्रवीय्यं राजानं स रद्स्यव्रनीदिदम् । 

श्रा चन्तमात्त“ ध्यायन्तं एुताणामनयं तदा ॥३॥ 

व्यास उवाच ! राजन् परौतकालास्ते पुताखान्ये च पाथिवा-। 

ते दिंख्न्तौव सग्रामे समासादयेतरेतरम् ॥8॥ तेषु कालपरौ- 

तेषु विनश्यत्खेव मारत । कालपर्यायमाज्ञाय मास एोके मनः 
क्ञयाः॥ ५॥ यदि चेच्छसि संग्रामे द्रष्टुमेतान् वि्रास्यते) 

चततुरदामिते पत युज' तत्र विश्रामय ॥ ६ ॥ 



ए महाभारतम् । 

श्तराष् उवाच। न रोच न्नातिवधं द्रष्टु व्रह्मधिंसत्तम । 

मु भेतच्छरेषिण श्खुयां तव तेजसा ॥ ७ ॥ 

बे शस्पायन उवाच । एतसिन्रच्छति द्रष्टुं संग्रामं खोतु- 

मिच्छति। वराणामीश्वरो दाता सव्याय वरं ददो॥८॥ 

एष ते सच्रयो राजन् युद्वमेतददिष्यति । प्रकारणं वाप्रकाशं वा 

दिवा वा यदिवा निपि॥८॥ मनसा चिन्तितमपि रुवं वेल्लति 

सच््रयः। तनं पस्वाणि ेत्सयन्ति नैनं वाधिष्यते खमः॥ ९० ॥ 

गादल्वाणिरयं जोवन्यद्ादस्मादिमीच्छते। अदन्तु कौत्तिमेतेषां 

कुरूणां भरतषभ ॥५९॥ पाण्डवानाञ्च खवा प्रथयिष्यामि 

मा शुचः। दिष्टमेतन्नरव्याघ्र नाभिणोचितुमदसि । न चव सकय 

संयन्तु" यतो धमस्ततो जयः ॥ ९२॥ 

वैशम्पायन उवाच । एवमुक्ता स भगवान् कुदणां प्रपिता- 

मद्दः । पुनरेव मद्ाभागो धतरषटुमुवाच द ॥१९३॥ इर 

युद्धे मद्धाराज भविष्यति मदान् षयः! तथे च निमित्तानि 

भयदान्युपलक्चधे ॥ १७ ॥ श्येना खटध्राख काकाश्च बङ्गा सहिता 

वकः सम्पतन्ति नगारीषठ समवाया ख कुवते ॥ १५॥ अभ्यग्र 

प्रपश्यन्ति युद मानन्दिनो दिजाः। क्रव्यादा मच्चयिष्यन्ति मासानि 

गजवाजिनाम् ॥ १६॥ निद्यञ्चाभिवाशन्तो मरवा भयवेदिनः 

काः प्रयान्ति मध्येन दल्िणामभितो दिष्म्॥१९०॥ उभ 

पूर्वापरे खन्धे नित्यं पश्यामि भारत। उदयास्तमने स्थ 

कवन्परैः परिवारितम् ॥ १८॥ श्वेतलीदितपय्यन्ताः क्रष्णगरोवाः 

खवियातः। त्रिवर्णाः परिघाः सन्धो मानुमन्तमवारयन् ॥ ९८ ॥ 

ज्वलितार्न्दनन्चतं निर्विंशनेषदिनत्तयम्। अहोरात्रं मयादृष्ट 

तद्धयाय भविष्यति ॥ २० ॥ अलच्छः प्रभया हौनः पोख मास्याञ्च 

कार्पक्तके । चन्दरोऽभूदररिनिवसेश्च पद्मवशे नमस्तले॥ २९॥ खप्- 

स्यन्ति निता दौरा भूमिमाहल्ः पायिंवाः । राजानो राज- 
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वुताश्च शरा परिषवादवः॥२२॥ अन्तरत वरादस्य ठष- 

षटशस्य चोमयोः। प्रणादं युध्यतो रातो रोद्रं निद्यं प्रलाच्चधे 
॥२३॥ देवताप्रतिमागैव कम्यन्ति च सन्ति च। वमन्ति 

रुधिरं चास्येः खिद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥ २४ ॥ अनाहता दुन्द्- 
मयः प्रणदन्ति विशम्पते। अथुक्ताश्च प्रवत्तन्ते त्ततियाणां मा 

ब्थाः॥२१५॥ कोकिलाः श्तपत्राख चाषा मासाः शुकास्तथा) 

खारसाश्च मयूराश्च वाचो सुद्न्ति दारुणाः॥२६॥ ग्टौत- 
प्रसवाः क्रोशन्ति चरभिंणो वाजिप्रष्ठगाः। शस्णोदधे प्रटश्यन्तं 
प्रत्नः शलभव्रजाः ॥२०॥ उमे सन्धय प्रकारेते दिशे दाद- 

सषमुद्धवे। पज्नन्यः पांशवः च मांख्वपषौ च भारत॥२८॥ 

या चेषा विन्ता राजस्तौ लोक्यं साधुसम्बता। अरुन्धती तया- 
प्येष वशिष्टः पृष्टतः कतः ॥ २९ ॥ रोहिणो पौडयन्तेष स्थितो 
राजन् शने खरः । व्यात्तं लच्छ सोमस्य मविश्यति मदद्धयम् ॥२० 
पनभ्े च मद्ाघोरः स्तनितः ख.यते खनः! वाहनानाञ्च सदतां 
निपतन्यश्रुविन्द्वः॥ ३९॥ 

इति भौसपवणि जम्ब खख्डविनिमायपवणि भरौव्यासद्र्शने 
हितौयोऽध्यायः ॥ २॥ 

व्यास उवाच । खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते भाठभिः सुताः! 
परनात्तवं युष्पफलं दशंयन्ति वने दुमाः॥९॥ गर्भिखो जात- 
एताश्च जनयन्ति विभौष्णान्। क्रव्यादाः पल्तिभिश्चापि सद्ा- 

श्रन्ति परस्परम् ॥२॥ त्िविष्राणायरतुनताः पञ्चपादा दिभे- 

हनाः। द्िगौषीश्च दिपच्छाश्च दंद्िणः पशवोऽशिवाः॥ ३ ॥ 

जायन्ते वि्ठतास्याश्च व्यादरन्तोऽशिवा गिरः । त्िपदाः शिखिन- 

स्तार्च्याशतुद्रा विषाणिनः॥8॥ तपरैवान्याश्च दशन्ते सियो 



& मष्हाभारतम् । 

त्र ब्रह्मवादिनाम्। वैनतेया मयुर जनयन्ति एरे तव ॥ ५ ॥ 
गोवत्सं वडवा स्ते श्वा शगालं महहौपते। वुह्भुरान् करभाघव 

शकांश्ाश्भवादिनः॥६॥ स्ियः काथित् प्रजायन्ते चतसः 

पच्च कन्यकाः । जातमात्राश्च नृत्यन्ति गायन्ति च इसन्ति च॥9 

पृथक्जनस्य सवस्य चुद्रकाः प्रदखुन्तिच। नृत्यन्ति परिगायन्ति 

वेदयन्तो मद्दष्धयम् ॥ ८॥ प्रतिमाश्वालिखन्ेते सण्सखाः काल- 

चोदिताः! अन्योऽन्यमभिधावन्ति पशवो दर्डपाणयः॥<॥ 

अन्योऽन्यमभिख्दुन्ति नगराणि युयुत्सवः। पद्मोत्पलानि ठचैषु 
जायन्ते कुसुदानि च॥१०॥ वि्वभ्बाताश्च बान्दुभ्राः रजो 

नाण्युपभ्ास्यति । अभौ्छ कम्पते ूमिरवा राद्धस्पेति च ॥९९॥ 

श्वेतो ग्ररस्तथा चितां समतिक्रम्य तिष्ठति। अभावं हि विशै- 

पिग कुरूणां तत्र पश्यति ॥ १२॥ धूमकेतुं हाघोरः पुष्पञ्चाक्रम्य 

तिष्ठति । सेनयो रशवं घोरं करिष्यति महाग्रदः॥ १३॥ मघा- 

सखद्धारको वक्रः वणे च ठदसखतिः। भगं न्तत्रमाक्रस्य सूव्य- 

पत्रेण पीडते ॥ १४ ॥ शुक्रः प्रौष्ठपदे पूवं समारुद्य विरोचते) 

उप्तरेतु परिक्रम्य सहितः सुसुरौच्छते ॥ \५॥ वतो ग्रः 

प्रज्जलितः सधूम इव पावकः । रन्द्र तेजखिनच्त्र च्यष्टा- 

माक्रम्य तिष्ठति॥१६॥ धवः प्रज्वलितो घोरमपसव्य प्रव 

पते। रोदिणौं पोडयन्तौ तावुभौ च पिभासछरो ॥ ९० ॥ 
चित्राखाव्यन्तरे चैव धिष्ठितः परस्परग्रहः। वक्रानुवत्रं कला चं 

खवरं पावकप्रभः ॥८॥ त्रह्मरारिं समाव लोदिताङ्गो 

व्यवस्थितः। सुवैसस्यपरि च्छिन्ना एृथिवो शस्य पालिनौ ॥ १९ ॥ 

पञ्चशीर्षा यवाश्चापि शएतभीपञ्च णालयः। प्रधानाः स्वलोकस्य 

यदायत्तमिदं जगत्॥ २० ॥ ता गावः प्रसुता वत्सैः शिरितं 

पर्तरन्य॒त। निश्वेस्रवचिषश्चापात् खगाश्च ज्वलिता शम् 
॥२९॥ व्यक्तं पश्यन्ति श्खाणि संग्रामं समुपस्थितम्! ग्रमि- 
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अख यथा भाषः पस्वाणामुरकस्य च ॥२२॥ कवचानां घ्वजा- 

नाञ्च भविष्यति मदान् चयः। एथिवौ शोणितावत्तां घ्वजोडुप- 

समाकुला ॥२२॥ कस्यां वेस राजन् पाण्डवैः सद्ठ भारत । 

दि्तु प्रज्वलितास्याश्च व्यादरन्ति सृगदिजाः॥ २8 ॥ ग्रल्याहितं 

दर्शयन्तो वेदयन्तो मद्यम् । एकपन्ञाक्चि चरणः शकुनिः खचरो 

निश्रि॥२५ ॥ रौद्र नदति रुरव्धः ोखितं्दैयन्तव । षस्ाणि 

ओव राजेन्द्र प्रज्लन्तौव सुंप्रति॥२६॥ सप्र्षौःणामुदाराणां 

समवच्छादयते प्रभा। सम्बत्तरस्थायिनो च ग्रदौ प्रज्वलितावुभौ 

॥२०॥ विशाखायाः समीपस्थो चदस् तिपने शरौ । अणोभिता 

दिशः सवः पा शुव्ैः समन्ततः ॥ २८॥ उत्पातमेषा रौद्रा 

रात्रौ वन्ति शोरितम्। कृत्तिकां पौडयं स्तोच्छेनं चतं एयिवौ- 

पते ॥ २८ ॥ अभौच्छं वाता वायन्तं भूमकेतुमवस्िताः । विषमं 
जनयन्छेते ाक्रन्दटजननं मदत् ॥२०॥ चतिषु सवषु पूर्वेषु न्चत्ेष॒ 

विश्ास्पते। ध्रः खम्पतते भोरे जनयन् मयमुत्तमम् ॥२९॥ 
चतुदैगौ पञ्चदशो भूतपूर्वाच्च षोडणोम् । चन्द्रसूव्यवुमो ग्रसा- 

वेकमासी त्रयोदशम् ॥२२॥ अपवरि ग्रदावेतौ प्रजासङ्य- 

चिष्यतः। शारिते व कतखम्पा टत्रास्रत्र र्सखाः।॥ २३ ॥ 

प्रतिसोती मदानयः सरितः शखितोदकाः । फेनायमानाः 

कूपाञ्च कृूडैन्ति छषभा दव ॥ ३४ ॥ पतन्त्युल्काः सनिषाताः शक्रा- 
अनिसमप्रभाः। अद चैव निशां व्युष्टामनवं समवाप्स्यथ ॥३५॥ 

विनिःख्ल्य मद्ोत्काभिस्तिभिरः सुवंतो दिशम् अन्योऽन्यमुप- 

तिसन चोक्तं मधि भिः ॥ २६ ॥ गूमिपालसदस्राणां भ्रमिः 

पास्यति शखितम् । कैलासमन्द्ाराभ्यान्तु तथा हिमवतो गिरेः 

॥ ३७ ॥ खदसखरणि मद्दाष्व्दः खचराणि पतन्तिच। महाभूता 

भूमिकस्पे चत्वारः खागराः पृथक् ॥२८॥ वेलासुरत्तयन्तौव 
९ 5 

प्रोभयन्तो वसुन्धराम् । वच्चान् प्रमथ्य वान्दयग्रा बाता; पकर 
२२ 
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क्ताः ॥३९॥ अमलाः सुमद्ावातैरप्नीमिः समाहताः ॥ 

न्ताः पतन्ति चैल्याश्च ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ४० ॥ नोललोदहित- 
पौोतश्च मृवत्यसििद्धतों दिजेः। वामाछिदु ् टगन्धस्च सुच्युत् तै दासं 

सवनम् ॥ ४९ ॥ खण्प गन्धा रसायैव विपरेता मरीपते। धमं 

ध्वजाः प्रमुञ्चन्ति कम्पमाना मुद्धर्मुहधः ॥ ४२॥ स॒दजन्यङ्गार वरष॑द्ध 
मेध्य पटहास्तथा । शिखराणां सुमचानासुपरिष्टात् समन्ततः 

॥ ४३॥ वायसाश्च स्वन्दुग्रं वामं मण्डलमाचिताः । पक्रापक्रेति 
सुशं वावाश्यन्ते वयांसि च ॥४४॥ निलौयन्ते ्वजाग्रेषु याय 

एयिवौच्िताम् । ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला वेपथुसंयुताः ॥६५॥ 
दौनास्त्रङ्गमाः स्वं वारणाः सलिलाग्रयाः। एतच्छ ला मवा- 
नत प्रा्कालं व्यवस्यताम् ! यथा लोकः खमुच्छटं नायं गच्छेत 

भारत ॥ ४६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच । पितुवचो निशरस्यैतं छेतरष्टरोऽव्रवो- 

दिदम् \ दिष्टमेतत् एरा मन्ये भविष्यति न संखयः ॥&०॥ राजानः 

न्तत्रधर्मण यद्यवध्यन्त संयुगै। वौरलोकं रमाखादय सुखं प्राप्- 
स्यन्ति केवलम् ॥ ५८ ॥ इद कौत्ति परे लोके दरौघंकालं मद्दा- 
सुखम् । प्राप्स्यन्ति एरषव्याग्राः प्राणंस्यक्ता महादवे ॥8०॥ 

वेस्पायन उवाच । एवं मुनिस्तयेद्यक्ता कवीन्द्र राज- 
सत्तम । शतरष्टरण पत्रेण ध्यानमन्वगमत् परम् ॥५०॥ ख 

मुद्धतं तथा ध्याला एुनरेवात्रवौत् वचः। असंशयं पार्थिवेन्टर् 

कालः सद्खयते जगत् #॥५१९॥ जते च एुनर्लाक्रान् नेष्ट विद्यति 

शाश्वतम् । न्नातोनाच्च कुरखशाच्च सम्बन्धिसुद्दान्तथा ॥ २ ॥ 

धम्य रेएय पन्यान समर्थ दसि वारणे। चुट ज्ातिवधं प्रा्ध- 

मां कुर्ष्व ममाप्रियम् ॥५३२॥ कालोऽयं पुत्रपेण तव जाती 

विश्राम्यते! न वधो पूज्यते विरे हितं नैव कथञ्चन ॥ ५४ ॥ 

न्यात् ख एनं यो दन्यात् कुलधम खकां तनुम्! काले नोत्पमथ- 
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गन्तासि रवये सति यथापि ॥ ५१५ ॥ कुलस्यास्य विनामायं 

येव च मरौीच्िताम् ! अनर्थो राज्यरूपेण तव जाती विणा- 
श्यते ॥ ५६॥ लप्रधर्मा षरेणाखि धम द्य वै स॒तान्। किन्ते 

राज्येन दुकैषं धेन प्राप्तोऽसि किलिघम् ॥५०॥ ये धमचच 
कौत्तिद्च पाल खगमापस्यस्ि। लभन्तां पार्ड वा राच्यं पमं 
गच्छन्तु कौरवाः ॥१५८॥ एवं ब्रुवति विग्रन््रे छतराष्रोऽम्बिका- 

सुतः। आच्तिप्य वाक्य वक्यन्े वाक्व्चेवात्रवीत् एनः ॥ ५८ ॥ 

छतराष् उवाच ¦ यथा मवान् वेत्ति तथेव वेत्ता भावाभावौ 

विदितौ भे यथा्थी?। स्वार्थं दि सुंमुद्धयति तात लको मा्ञापि 
श्तोकात्कभमेव विद्धि॥& ॥ प्रखादधे लामदलप्रभावं लनो 
गतिर ्चिता च घौरः! न चापितेमदयगा मदर्ेऽनुग्रहं कर्तु 
मद्धि भे मतिः॥६९॥ खं हि धर्मप्रतिश्च यषः गोत्त 
भारतो! कुस्कां पण्डवानाच्च मान्यञ्चापि पिंतामष्दः ५॥६२॥ 

व्यास उवाच । भैचित्रवौओ नृपते यसे मनसि व्तते। 

अधिघत्ख् यथाकामं छेत्तासि तव संग्यम् ॥ &२॥ 

छतर उवाच। यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजचि- 

ष्यताम् । तानि स्वांखि भगवन् खोतुभिकच्छछामि त्वतः ॥ ६8 ॥ 

व्यास उवाच । प्रसन्नमाः पावक जर्घरष्िः प्रदच्िणाव्ष- 

शरिरे विधूमः । पुरा गन्धाश्चहतौनां प्रवान्ति जचस्यैतत् । 

भाविने सूपमाद्धः ५ ६५॥ गम्धोरधरेघ्ाश्च मदाखनाञ्च ड 
खदा नदन्तियत्र। विश्षुद्रश्जिस्तपनः शमौ च जयस्यैतत् 

भाविनो स्पमाह्कः ॥ && ॥ दृष्टा वाचः प्रता वायसानां सं- 

यदितानाच्च गमिष्यताच्च। प एष्ठतस्ते लरयन्ति राजन् धे 

चाग्रतस्ते प्रतिवोधयन्ति ५ ६७ ॥ कल्याणवाचः शकुना राज- 

हंसाः शुकाः क्रौञ्चाः पतपन्राख्च यत्र। प्रद्चिणादैव भवन्ति 
शष्ठ ध्रवं जयस्तत् वदन्ति विप्राः ॥ ६८ अलक्कारेः कावः 
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केतमिख सखप्रणारेर्दधितेर्वाहयानाम् । भाजिखती दुष्यतति- 
वोक्तणौया यैषाश्वमस्ते विजयन्ति शतून् ॥ ६९ ॥ दष्टा वाच- 

सथा सुच योधानां यत्र भारत। नश्ायन्ति सरनथैव ते 

तरन्ति रणोदधिम् ॥ ०॥ इटा वाचः प्रविष्टस्य टच्तिणाः 

भ्रविविच्तः। पश्चात् सन्धारन्यथंमग्रे च प्रतिषिधिकाः॥ ७१॥ 

श्व्दरूपरसस्या गन्धाश्वाविक्घताः शुमाः। सदा इषंश्च योधानां 

जयतामिद लच्तणम् ॥ २ ॥ अतुगा वाक्वो वान्ति तथाभाणिं 

पयांसि च। अनुष्वन्ति मेषाश्च तयेतेनद्रधनूषि च ॥ ७२ ॥ 

एतानि जयमानानां लत्तणानि विशस्पते । मवन्ति विपरीतानि 

सुसू णां जनएधिप ॥ ७8 ॥ रलमाया वा महत्यां वा सेनाचा- 
मिति निश्चयः ररौ योधगुणस्यको जयलश्चणमुखते ॥ ७५ ॥ 

एको रोण दारयति सेनां सुमदतोमपि। तां रौर्खामतु- 

दौथयन्ते योधाः शररतरा अपि॥ &॥ दुनिंवत्ताया तदा चैव 

प्रभा मदत चमूः अपामिव मदावेगासखष्ला सगगणा 

दूव॥ © ॥ नैव शक्या रुमाधातु सन्तिपाते मद्दाचमूः? 

दौर्खामित्येव रौन्ते सुविहांसोऽपि भारत ॥ञ्८॥ भमौतान् 

भ्नांश्च सस्यच्य भयं भूयोऽभिव्दैते। प्रभा स्सा राजन् 

दिषो विद्रवते चमूः ॥ ० ॥ नेव स्थापयितु' एकया शूरेरपि 

मद्दाचमूः। संत्य मतौ सेनां चतुरद्ं मरौपते॥ ८० ॥ 

उपायं विजयं सखष्ठमाह्धर्भेरेन मध्यमम्! जघन्य एष विजयो 
सो शुद्धेन विश्राम्मते॥ ८९॥ मदान् दोषः सन्निपातस्तस्याद्यः 
य उच्यते परस्परन्नाः खंद्धष्टाः व्यवधूताः सुनिञ्िताः ॥८२॥ 

अपि पञ्चाशतं शूरा द्न्ति मदर्तों चमूम्। पि वाषच्च 
षरट्सप्र विजयन्यनिवत्तिनः॥प्॥ न वैनतेयो गस्डः प्रं 

सति मदाजनम्। दृष्टा सुपर्खाऽपचितिं महत्या अपिभारत 

॥८४॥ न वाह्ृल्येन सेनाया जयो भवति निल्य्रः। श्रधरुवो 



मीपमपन्व ! १ 

द्दिजयो राम रेवच्चात परायणम् । जयवन्तो डि संग्रामे च्य- 

वन्तो भवन्ति दि॥ ८५॥ 

दूति मौोपसपवेसिा जम्बू खरडविनिमाणपव खि निभित्ताख्याने 

ठखतोयोऽध्यायः॥२॥ 

वै्रम्यायन उवाच। एवमुक्ला ययौ व्यारो तराय 
धोमते। धरतरष्टरोऽपि तच्छर्ला ध्यानभेवान्वपद्यत॥१९॥ स 
सु्धतेमिव ध्याला विनिःश्वस्य सुद्धर्मद्धः। सच््नवं संभितालान- 
मण्च्छत् सरतपष्रेम॥२॥ सच््रधेभे मद्हौपालाः शूरा युदाभि- 
नन्दिनः । गन्योऽन्यमभिनिन्नन्ति शस्त सष्वाववैरिद्द ॥२॥ पार्थिवाः 
फृथिवोद्ेतोः समभित्यज्य जोवितम्। नवा शाम्यति निघ्रन्तो 
बदैयन्ति यमक्षयम् ॥8॥ भौममैश्वभ्यमिच्छन्तो न स्यन्ते 
परस्परम् । मन्ये बह्भयुणां भ्रमिं तन्ममाचक्तु सच्छय ॥५॥ 
वद्भनि च सरस््ञाणि प्रुतान्यवुंद्ानिच। कोट वौरलोकानां 
समेताः कुरजाङ्ले॥ & ॥ रेप्रानाञ्च परौमाणं नगराणाच्च 
स्च्य। खोतुभिच्छछामि तत्वेन यत एते समागताः॥अ॥ 
दिग्यवुचिप्रदौपेन युक्तस्त्वं ज्ञान चन्लुषा । प्रभावात्तस्य विप्र 
व्यांखस्यामिततेजसः ॥ ८ ॥ 

रुच्य उवाच। यथयाप्रच्नं महदाप्र्न भौमान् वच्यामि ते 
शुणान्। भास्रचन्ुरवेच्तख नमस्ते भरतम ॥ <॥ दिविधा- 
नौ भूतानि चराणि स्थावराणि च। तरसाणां तरिविधा योनि- 
रण्डस्वेदजरायुजाः ॥ ९०॥ तसाणां खल् सर्वेषां येष्ठा राजन् 
जरायुजाः । जरायुजानां प्रवरा मामवाः पञ्मवश्चदे॥ १९१ ॥ 
नानाल्लपधरा राजस्तंषां भद्ाश्तुदैण। अररखवासिनः सप्र 
सप्ता ग्रामवासिनः॥१२॥ रस्दा व्याघ्रा वरादाख् मद्दिषा 



१२ नद्!भार्तम्। 

वानरास्तथा। ऋष्ताख वानराशैव सप्रारण्याः स्मृता तृप ॥१३ 

मौरजाविमतुष्याख्च अ्रष्वाण्कतरगर्दैमाः। एते ग्राम्याः समा 

खाताः पवः रुप साधूभिः॥ ९६॥ रएते पै पश्मवो राजन्, 

ग्राम्यारर्याश्तुक््प । वेदोक्ताः एथिवौपाल चैष यज्ञाः प्रति- 

दिताः ॥ ९५॥ ग्राम्याणां एरुषाः खष्ठाः सिंहाश्ारयवासिनाम् 

सर्दप्रासेव भूतानामन्योऽन्ये नो पजवनम् ॥ १६ ॥ उद्धिष्लाः 

सावर) प्रोक्तास्तेषां पदेव जातवः। दन्चगुल्मलतावक्लयस्क्- 

सारास्तु फजातयः ॥ १० ॥ तेषां विं्तिरेकोना मदाभूतेष 

पञ्चसु । चतुविंप्रतिरुदिष्टा गायत्री लोकसम्मता॥ध्८॥ च 

एतां वेद गायतं एसां सर्वगुणान्विताम् । तच्छेन भरतखष्ठ स 

लोकै न प्रणश्यति ॥१८॥ भूमौ च जायते खवं भूमौ ख विनः 

श्यति। भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां श्ूमिरेव सुनातनम् ॥ २० ॥ 

यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत् स्याएवरजङ्गमम्। तत्रातिर्बा राजानो 

विनिच्नन्तौतरेतरम् ॥ २९॥ 

दूति भौष्पप्वं जम्बु खण्डविनिमाणपवंपि भौमगुणकथने 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 
तयप 

तराष्टु उवाच । नरौनां प्व तानाञ्च नामधेयानि रुच्य ॥ 

तथा जनपदानाच्च धे चान्ये भरूमिमाखिताः॥९॥ प्रमाणञ्च 

प्रमाणन्न पृदिव्या मम सवेतः। निखिलेन समाचर काननानि 

च सत्य ॥ २॥ 

सच्छरय उवाच । पञ्च मानि मद्दाराज महाभूतानि संग्रहात् ॥ 

ज्ञगतौस्थानि सर्वाणि समान्याद्धमं नोषिखः॥ २ ॥ ्भिरापस्तथया 

ायुरख्निराकाेव च। गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भ्रमिः 

प्रधानतः ॥४॥ शव्दः सश्च खप्ञ्च रसो गन्धञ्च पञ्चमः+ 



भीष्मपर्व । १३ 

भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता विभिस्त्छपेदिभिः।॥ ५॥ चल्वारोऽपसु 

गुगा राजन् गन्धस्ततर न विदयते । शब्दः खशेश्च संपश्य तेजसोऽथ 
शुणास्वयः ॥ & ॥ शव्दः खप्रश्च वायोस्तु आकारे षव्द् एव तु। 
एते पञ्च गुणा राजन् मदाथूतेषु पञ्चसु ॥ ॐ ॥ वत्तन्ते सव॑लोकेषठ 
यष भरताः प्रति्िताः। अन्योऽन्यं नाभिवन्तन्ते साम्यं मवति 
यदरा॥८॥ यदातु विषमौभावमाविश्न्ति परस्परम् । तद् 

दिहैददवन्तो व्यतिरोदन्ति नान्यथा॥ < ॥ प्ानुपूव्यां विन- 
श्यन्ति जायन्ते चालुपूवंशः। सर्वारखपरिभमेयाणि तदेषां सप- 
मेप्वरम् ॥९०॥ तत्र तत्र दि दट्श्यन्ते धातवः पाञ्चमोतिकाः। 
तेषां मनुष्यास्तकण प्रमाणानि प्रचन्तते ॥ ११॥ अविन्ाः खल् 
भावान रतास्तक्रेय राधयैत् । प्रकृतिभ्यः पर यत्त॒ तद्चिन्यस्य 
लन्तणम् ॥ १२॥ खदशनं प्रवच्यामि हौपन्तु कुरनन्द्न। परि- 
मण्डलो महाराज हौपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥ १२॥ नदौजल- 
प्रतिच्छ्नः परव॑तेश्चाभसन्निरीः। रश्च विविधाकारै रस्यैलन- 
यरेस्तथा ॥ १४ ॥ च्चः एष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यवान् । 
लवणेन समुद्रेण समन्तात् परिवारितः॥ १५॥ यथा हि एरुषः 
ण्येदादश मुखमात्मनः। एवं सुदणंनदीपो दश्यते चन्द्रमरडक्ते 
॥२६॥ दिर पिप्मलस्तत्र दिरशे च एणा मद्ान्। स्वी 
पधिखमावायः सबंतः परि वारितः॥९०॥ ्पस्ततोऽन्या विच्य; 
शेषः स्ङ्प उच्यते। ततोऽन्य उच्यते चायमेनं संक्तेपतः 
गणु ॥ १८॥ 

दति भौसपवेणि जम्ब.खणर्डविनिर्माणपर्वरि सुद्र्भ॑नरी पवर्णने 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 



१४७ मद्ाभारतम् । 

छतराष्ट उवाच । उक्तो रौपस्य सङ्कु पो विधिवत् बुदिमं- 

स्या । तच्छन्ञ श्चासि सवस्य विस्तरं ब्रूहि उच्य ॥ १॥ यावान् 
भूम्यवकाशाभयं दृश्यते पश्श्लच्तणे । तस्य प्रमाणं प्रब्रूदि ततो 
वच्छस् पिप्पलम् । एवमुक्तः स राक्ना तु स्यो वाक्यमब्रवौत् ॥२ 

खच्रय उवाच । प्रागायता महाराज षडेते पवंताः समाः। 
्रवगादढ्ा चभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥ ३॥ हिमवान् हेमकूटश्च 
निषधश्च नगोत्तमः। नौलश्च कैदूथमयः श्वेतश्च पिखन्निभः ॥४॥ 

सर्मैघातुपिनदश्च अद्भवाननाम परतः। एते त्र पव॑ता राजन् 
सिद्धचारणसेविताः ॥५॥ तेषामन्तरविष्कस्मो योजनानि सद्- 

स्ः। ततर पुरा जनपदास्तानि वषांणि भारत ॥ &॥ वसन्ति 

तेष्ठ स्वानि नानाजातीनि स्वंशः। ददन्तु भारतं वषर ततो 

देमवतं परम् ॥ ०॥ हेमकरूटात् परद्चःव हरिवधं प्रच्तते। 

दस्तिणेन तु नौलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ ८॥ प्रागायतो मदा- 

भाग माल्यवान्नाम पवतः। ततः पर माल्यवतः पवंती गन्ध- 

मादरनः॥ < ॥ तेनैव क्रमयोगेन पर्षती गन्धमादनः । परिमण्डलल- 

स्तयोम्ये मेसः कनकपवैतः ॥ १० ॥ आदिलयतस्णाभासो विधूम 

दइव.पावकः। योजनानां सदस्ाणि षाड़णधः किल स्मृतः ॥९९१॥ 
उद्वेशच चतुरा्णोतिर्यौजनानां महौपते । उ्चैमधश्च तिथ्येक् च 

लोकाना्रत्य तिष्टति ॥ १२॥ तस्य पाश्बव्वमौ दोपाश्चलारः 

सथिता विभी । मद्राष्वः केतुमालश्च जम्ब दौपश्च भारत॥१९३॥ 
उत्तराव कुरवः कृतपुश्यप्रतिखयाः। विद्गः समुतो यस्तु 

सुपर्णस्यालजः किल ॥१४॥ स मै विचिन्तयामीस सौवर्णान् 

वोच्छ वायसान् । भेसरुत्तममध्यानामधमानाच्च पल्तिणाम् ॥१५॥ 

अविशेषकरो यसा त्तस्मादेनं यजाम्यहम् । तमादिल्योऽनुपय्येति 
रुततं च्योतिषाम्बरः॥ १६ ॥ चन्द्रमाश्च स्नच्चतों वाधुभैव 

प्रदच्चिणः। स पवतो महाराज दिव्यपुष्पफ़लान्वितः॥ १९७ ॥ 



भ्भेसरपन्वं । १५ 

भवनेरात्ततः स्वेजाम्बूनदपरिषकु तै, । तत्र टेवगगा राजन् 

गन्धर्वासुरराचसाः॥ २८ ॥ अष्परोगगासंभुक्ता येके क्रोडन्ति 

सवदा । तत्र ब्रह्मा च सद्र शक्रश्चापि सरेश्वरः॥ १८ ॥ समेत्य 

विरच्यते यजन्तेऽनेकदक्तिरैः | तुम्बसर्नारदथरेव विग्रवावसु- 

हीह द्धः ॥ २० ॥ अभिगम्यामरयं ास्तु्टवुविं विधैः स्तपः । 

सप्तयो महात्मानः कश्यपश्च प्रजापतिः ॥२९१९॥ तत्र गच्छन्ति 

भद्रन्ते सदा पर्वणि पवणि। तस्येव सदू्ैन्युशनाः काव्यो दिवि 

मोपते ॥२२॥ देमानि तस्य रत्नानि तस्यैते रत्रपर्वताः। 

तस्मात् कुषैरो भगवां्तुथं भागमश्रते॥२३॥ ततः कलां 
वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति । पाश्च तस्योत्तरे दिव्यं सवतः 

कुसुमेखितम् ॥२६॥ कणिकारवनं रम्यं श्रिलाजालसमुह्तम्। 

तत्र सात्तात् पशुपतिर्दिव्ेमुतेः समावतः ॥ २५ ॥ उमारुदायो 

भगवान् रमते श्रूतभावनः। कस्िंकारमयौ मालां विभ्रत् पादा- 
वलम्बिनौम् ॥ २६ ॥ तिभिर्नतेः कतोदयोतस्िभिः सष्यंरिवी- 

दितेः तसुग्रतपसः सिद्धाः सुत्रताः खुल्यवादिनः ॥ २७ ॥ पश्यन्ति 

नदि दुर्ठत्तैः पक्यो द्रष्टुं मदेष्वरः। तस्य रलस्य पिरसः 
त्तोरधारा नरेष्वर ॥ र८॥ विश्द्धपापरिमिता मौमनिर्षात- 

निना । पुर्या रतम ष्टा गड़ग मागौरयौ शुभा॥२९॥ 

पतल्यजस्तरवेगीन दे चन्द्रमसः शरुमे। तया दयत्यादितः पुरषः 
सख इदः सागरोपमः॥३०॥ तां धारयामास तदा दुरं 
पर्वतेरपि। श्रतं वर्षस्ताणां भििरसैव पिनाकष्टक् ॥ २९ ॥ 
भेरोस्तु पञ्िमे पाठं केतुमाली मदोपते। ज म्बु खरे च ततेव 
महाजनपद नृप॥ ३२ ॥ ग्युदैषसदस्राणि वर्षाणां तत्र 
मारत। सवसखवरश्च नरा स्वियश्राप्छरसोपमाः ॥ ३३ ॥ अना- 
मया वौतगोका नित्यं मुदितमानसाः। जायन्ते मानवास्तत्र 
निष्टप्तकनकप्रमाः ॥ २8 ॥ मन्धमादनशङ्गेष कुबेरः सड रा्तरीः। 

२ षा ७ 



९६ मद्टाभारतम् । 

संतोष्परसां सङकर्मादते गुद्धकाधिपः॥ ३५ ॥ गन्धमादन- 
पाश्वं तु परे लपरगरख्डिकाः। एकाद पसदस्राणि वर्षाणां पर- 
मायुषः ॥२६॥ तत ष्टामरा राजस्तेजोशुक्ता मदहावलाः। 
स्ियद्ोत्यलवर्खणाभाः खकः सुप्रियदश्नाः॥ २७ ॥ नौलात्परतर 

श्र तं श्रय ताचैःरण्यकं परम्। वर्षमैरावतं राजन्नानाजनपदा- 

ततम् ॥३२८॥ धतुःसंख्ये मदाराज दे वष दक्तिणोत्तरे। इला- 

वतं मध्यमन्तु पच्चवष्रीणि चैव दि॥२०॥ उत्तरोत्तरभेतभ्यो 

घर्पमुद्धि्यते गुरीः। आयुः प्रमाणमारोग्यं धर्मतः कामतोऽथंतः 

॥8०॥ समन्वितानि श्रूतानि तेष वर्घषु मारत। एवभेषा 

मद्ाराज परवैतेः एृथिदी चिता॥६९॥ देमक्रटस्तु स्मद्दान् 

कैलासे नाम परतः यत्र कैयवणो राजन् गुद्यकीः सदह मोदते 

॥ ६२॥ अभ्य् तरेण कौलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । हिरण्यशृङ्गः 

स॒मद्ान् दिव्यो मणिमयो गिरिः॥ ४२॥ तस्यं पाप मदिव्यं 

श्रे काञ्चनवालुकम् । रम्यं विन्द्ुखरो नाम यत्र राजाभगो- 

रयः॥ ४8 ॥ दृष्टा भागौरथों गङ्गामुवास वद्धः रुमाः। 

यपा मणिमयास्तत्र चेद्याश्चापि दिरस्सवाः॥४५॥ ततेष्ातु 

गतः सिद्ध सदस्राच्तो मदायशणाः। खष्टा भूतपतियंत् सव- 

लोकान् सनातनः ॥ ४६ ॥ उपास्यते तिग्मतेजा यते भूतेः सम- 

न्ततः। नरनारायणौ ब्रह्मा मनुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥ 8० ॥ ततर 

दिव्या पथगा प्रथमन्तु प्रतिष्ठिता । ब्रह्मलोकादपक्रान्ता सप्तधा 

प्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥ वख्ोकसारा नलिनौ पावनौ च सरतो । 

जम्बनदौ च सौताच गङ्गा सिन्धुश्च रुप्रमो ॥8८॥ अचिन्ा 

रिव्यसङक्गाशाः प्रमोरपरैष सम्विधिः। उपास्ते यतर शक्रं रदख- 

युगपय्येधे ॥५०॥ दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्त सरखतो । 

एता दिव्याः सप्र गङ्गा सखिषु लोकेषु विश्रुताः ॥५१५॥ रत्तासि 

तरै इदिमवति हेमकूटे तु शुद्धकाः। सर्पा नागाश्च निप्रधे गोकख 



भोखखपन्व । ९ 

च तपोधमाः॥ १२ ॥ देवासुराणां सर्वेषां छव तपवंत उच्यते, 

गन्धवा निषे नित्यं नौके ब्रह्मषंयस्तथा॥५३॥ शङ्वांस्त् 
महाराज देवानां प्रतिसच्रः। इत्येतानि महाराज सप्र वषाण 

भागशः ॥५७॥ ग्रूतान्युपनिविष्टानि मतिमन्ति घ्रूवाणि च। 

तेषाखुदिवे्धविधा दश्यते देवमानुषी ॥५१ ॥ ऋद्यक्या परि- 

संख्यातु" यद्धयातु बुभ्रषता। यान्तु प्रच्छसि मां राजन् दिव्या 

मेनां खणाक्रतिम् ॥ ५६ ॥ षाण्द" शस्य दे वपि उक्त धे दचि- 

शोत्तरे।! कतु नागरीपश्च काश्यपरीप एव च ॥५१.७॥ तामन- 
परस्प शिखा राजन् खौमान् मलयपवंतः। एतत् दितौयं रौपस्य 
हश्यते श शसं स्थितम् ॥ ५८६५ 

दति भौोस्पवणि जम्ब रण्डविनिर्माणपर्वि भूम्यादिपरिमाण- 

विवरणे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 

छतराष् उवाच। भेरोरप्यन्तरं पाश्वं पूव सञ्चन्तु सचय । 
निखिलेन मह्ाबुद्ध माद्यवन्तच्च पवंतम् ॥ ९ ॥ 

सचय उवाच । दन्तिणेन तु नौलस्य मेरोः पाश्च तथो त्तरे । 

उत्तराः कुरवो राजन् पुण्याः सिक्धनिगिविताः॥२॥ तत्रवतच्ला 

मधफ़ला नित्य पुष्यफ़लोपमाः। पुष्राणि च स॒गन्धीनि रसवन्ति 
फलानि च ॥३॥ ख्वकामफलास्तत्र केचित् क्ता जनाधिप। 
अपरे च्षौरिणो नाम वत्तास्तत्र नराधिप॥७॥ धे रत्तन्ति 
खरा नौर ष्डसद्याख्तोपमम् । वस्ाखणि चप्रसयन्ते फले- 

व्वाभरणानि च ॥५॥ स्वां मणिमयो भ्रूमिः सच्मकाञ्चनवालुका 1 

मणिरत्ननिभं रम्यं वच्ववेदूसन्निमम्॥ &॥ भूमागं दश्यते 
तत पद्यरागखमप्रभम् । स्व॑त्तसुखसंसखर्थां निष्यङ्घा च जनाधिप 
\७॥ पुष्करिरयः शुभासततर सुखसखष्णं मनोहराः! रेव- 



९ भदामारतम् | 

लीजच्युताः सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ८ ॥ शुल्लाभिजनसम्पनाः 
स्वे सुप्रियद्शनाः। निथ॒नानि च जायन्ते सियश्चाप्सरसो- 
पमाः॥ < ॥ तेषान्ते चौरिणां चौरं पिवन्यख्तसन्निभम्। 

मिथुनं जायते काले समन्तत प्रवक्ैते ॥ १० ॥ तुसखस्छपगुणोपतं 

समवेश्रं तथैव च । एवभेवानुखपञ्च वक्रवाकसमं प्रभो ॥ १९॥ 

निरामयाय ते लोका निलयं सुददितमानसाः। द्ए्वपरसदस्राणि 
दएवप्र्रतानि च॥ १२॥ जौवन्तिते महाराज न चान्योऽन्यं 

जहालयुत । भार्र्डा नाम श्रकुनास्तौचएतुर्डा भयानकाः ॥१३॥ 
तान्निरंरन्तोद मतान् दरोषठु प्रच्चिपन्तिच। उत्तराः कुरवो 

राजन् व्याख्यातास्ते समासतः ॥ ५४ ॥ मेरोः पाश्रवमद्दं पूव 

वच्छाम्यपि यथातथम् । तस्य प्रवाभिषिकस्तु भटराण्वस्य विश- 

स्पते॥ १५ ॥ भटद्रणखवनं वतर कालाम्रश्च मदहादूमः। काला- 

सरस्तु महाराज नित्यपुष्पफ़लदूमः॥ १६ ॥ दूमश्च योजनोत्ेधः 
सिहचारणसेवितः। तत्र ते प्ररुषाः व तासतजोयुक्ता मद्ावलाः 

॥९०॥ स्ियः कुमुदवर्पीश्च स॒न्दथ्यैः प्ररियदथंनाः। चन्द्रमास- 

शन्द्रवस्णीः पूखचन्द्रनिभाननाः॥ १८॥ बन्द्रमौतलगालवश्च बृत्य- 
गौोतविश्ारदाः। दशवषख्दस्राणि ततायुमरतषंम॥ ९९ ॥ 

कालामनरसपोतास्ते निद्यं संसितयोवनाः। दस्तिणन तु नौलस्य 

निषधस्योत्तरेण तु ॥२०॥ स॒दमनो नाम महान् जम्बु वत्तः 

सनातनः। सवंकामफ़लः पुण्यः सिद्धचारखसेवितः॥ २९ ॥ 

तस्य न्ना समाख्यातो जम्ब होपः खनातनः। योजनानां खद- 

सञ्च ध्रतच्च भरतषभ ॥२२॥ उसभो ठक्तराजस्य दिवस्युक् 
मनुजेश्वर । अरत्रीनां सदसच्च शतानि दप पञ्चच॥२३॥ 

परि णादस्तु तरन्तस्य प्रलानां रसमदिनाम्। पतमानानि ता- 
न्ुव्या कुवन्ति विएलं खनम् ॥ २8 ॥ सूञ्न्ति च रसं राजन् 
तसिनृजतसननिभम् । तस्या जगुः फ़लररो नरौ भला जना- 



भौष्पपन्वं । ९० 

धिप॥२५॥ मेसं प्रर्तिणं कृता सम्पुयाद्युत्तरान् कुसन् । 

तत्र तेषां मनःशान्तिने पिपासा जनाधिप ॥ २६॥ तस्िन् फल- 

रसेपौतेन जरा वाधते च तान्। तवर जाम्ब नदं नाम कनकं 

देवभूषणम् ॥२७॥ इन्दरगोपकसुक्गाशं जायते भास्छरन्तु तत्। 

तस्णादिव्यवर्स्णाशख्च जायन्ते तत्र मानवाः॥२८॥ तथा माद्य- 

वतः खङ्ग दश्यते दव्यवाट खदा । नास्ना सम्वत्तको नाम कालाजिि- 

भरतम ॥२०॥ तथा माल्यवतः ङ्क पूवपूर्वालुगर्डिकाः। 

योजनानां खद्खाणि पञ्चारव्माल्यवान्नृप॥३०॥ महारजत- 

सङ्धाभा जायन्ते तत्र मानवाः। ब्रह्मलोकच्युताः सवे स्वे च 
व्रह्म वादिनः ॥ ३९५ ॥ तपस्तप्यन्ति ते तोत्र भवन्ति द्यृङैरेतसः । 

रन्तणाथन्तु भरतानां प्रविशन्ति दिवाकरम् ॥२२॥ षष्टिस्तानि 
सद्टस्लाणि षष्टिरेव तानिच। अरुणस्याग्रतो यान्ति परि- 

वाथ दिवाकरम् ॥३२॥ षष्टिवेषेसखुदस्ताणि षश्टिरेव शतानि 

च। अादित्यतापतप्रास्ते विशन्ति सशिमर्डलम् ॥ ३8 ॥ 

दति भौोषपवणि जम्ब खणर्डविनिर्माणपवं णि माद्यवदसने 

खप्रमोऽध्यायः॥ ॐ ॥ 

छतराष्ट उवाच । वर्षाणाद्ेव नामानि पर्वतानाञ्च सुच्छय । 
प्राचच्चु मे ययातच्छं यै च पवेतवासिनः ॥ \॥ 

सच्छय उवाश्च। दच्तिणेन तु श्व तस्य निषधस्योत्तरेण तु! 

वपं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः॥२॥ शुक्ताभिजन- 

सम्पन्नाः सुवं सुप्रियदषनाः। निःरुपत्राश्च ति सवं जायन्ते तत्र 
मानवाः॥२॥ दस्तिखेन तु नौलस्य निषधस्योत्तरेणतु। वषं 

हिरण्यं नाम यत्र दैररतो नदौ ॥8॥ यत्र चायं महाराज 

पल्िराट् पतगोत्तमः! यच्चानुगा मदहाराज धनिनः प्रियद्श्नाः 



७ मद्टाभारतम् । 

॥५॥ मद्ावलास्तत्र जना राजन् मुदितमानसाः। दवष 

सदस्लाणि शतानि दथ पञ्च च॥६॥ गआारुःप्रमाणं जौवन्ति 

वर्षाणान्ते जनाधिप । श्ङ्ारि च विचित्राणि त्रौख्षेव मनु्ा- 

धिप॥ 9 एकं मणिमयं तत ययेकं रोक्ममस्न् तम् । सवंरत्न- 

मयद्धौकं भवनेरुपभ्ोभितम् ॥ ८॥ ततर खयमस्पुभा देवौ नित्यं 

वरुति प्राख्डिलो । उत्तरेण तु शङ्स्य समुद्रान्ते जनाधिप ॥९॥ 

वर्घमेरावतं माम तसाच्छङ्वतः परम्। न तत्र सूष्येस्तपति 

न जन्ते च मानवाः॥९०॥ चन्द्रमाश्च सनन्तो ज्योतिम्त 

दूवातततः। पद्यप्रभाः पद्यवरस्यः पद्यपत्रनिभत्तणाः ॥ १९॥ पद्य 

पत्तसगन्धाख जायन्ते तत्र मानवाः । अनिष्पन्दा इषटगन्धा निरा- 

खारा जितन्द्रियाः॥ १२॥ देवलोकच्युताः स्वे तथा विरजसो 

नृप। तवोदश्खदस्लाणि वर्षांणान्ते जनाधिप ॥ ९३॥ आशुः 

प्रमाणं जोवन्ति नरा भरतसत्तम । त्षीरोदस्य समुद्रस्य तथेवो- 

न्तरतः प्रभुः ॥९४। हरिवरुति वरैकुण्टः प्रकटे कनकामये। गष्टचत्रा 

हि तद्यानं भूतथुक्तं मनोजवम् ॥१५॥ अगिवसखं मद्ाविगं जाम्व,- 

नदविभूषितम्। ख प्रभुः स्वंभूतानां विभु भरतपरम॥१६॥ सं्तेपो 

विस्तरयैव कर्तां कारचिता तथा। पथिव्यापस्तयाकाश्ं वाशु- 

सेजश्र पार्थिंव। ख यन्नः सुवेभृतानामास्यं तस्य हृताप्रन ॥१७॥ 

सरैएसम्पायन उवाच । एवमुक्तः सत्येन तरार मदहामनाः। 

ध्यानमन्वगमद्राजा एतान् प्रति जनाधिपः॥१८॥ रु विचिन्तय 

मद्हातेजाः पनरेवाव्रवौदचः। असंग्यं सूतपुत्र कालः सङ्िपते 

जगत् ॥ ९९ ॥ खजते. घ एनः सव नेद विद्यति शाश्तम्। नरो 

नारायणथ्ेव सर्वन्नः खुवमृतद्वत् । रेवा रकुण्डमित्याह्कनरा 

विष्णुमिति प्रभुम् ॥२०॥ 

दति भौ्पर्वणि जम्ब खण्डविनिमणपवणि तराष्टु वाक्ये 
्ष्टमोऽच्यायः॥८॥ 



भौोषखपन्वः । १९ 

छतराष्ट॒ उवाच । यदिदं मारतं वधर यलेदं सूच्छतं वलम् । 
तत्रातिमान्नं लुव्योऽयं पतो दुर्योधनो मम ॥९॥ यत्र ण्डाः 
पाण्डुणुत्रा यत्र मे मच्नते मनः। एतन्म तत््वमाचच्तुलवंद्िमे 
बुदधिमान्षत. ॥ २॥ 

सच्छय उवाच। न तत्र पाण्डवा ख्द्धाः णु राजन् वचो 

भम। रदो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौवलः॥३२॥ ग्रपरे 
चतियागरैव नानाजनपरेग्वराः । ये गण्डा भारते वषं न ष्यन्ति 

परस्रम् ॥8॥ अत्र तै कौ्तविष्यामि वघ भारत भारतम् । 

प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोदैबस्तस्य च ॥५१॥ पयो राजन्वौन्यस्य 

तयेचुकोर्मदादनः । ययातेरम्बरौ षस्य भििवेरोमोनरस्य च ॥६॥ 

ऋषभस्य तयेलस्य नृगस्य ृपतेस्तथा । कुरिकस्य च दुष 

गासेशरैव मदहालनः॥ © ॥ सोमकस्य च दुर्ैषं दिलौपस्य तथैव 

च । अन्येषाञ्च महाराज चत्ियाणां वलौयसाम् ॥ ८ ॥ स्वेषा- 

भेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम् । तत्ते वषं प्रवच्छामि यथा- 

श्युतमरिन्द्म॥<॥ णु मे गदतो राजन् यन्मां तं परि- 

पृच्छसि। मचेन्दरो मलयः सुषयः शक्तिमान् गन्धमादनः॥ १० ॥ 

विन्धश्च पारिपात्रश्च सपेते कुलपवताः । तेषां सदसरशो राजन् 

पवेतास्ते समोपतः॥ १९॥ अविन्ञाताः सारवन्तो विपुखा्चित- 

सानवः। अन्ये ततोऽपरिक्नाता इषा इसखोपजौ विनः ॥ १२॥ 
अय्य स्लेच्छाश्च कोरव्य तैमिंखाः पुरुषा विभो। नरौ पिवन्ति 

विपुलां गङ्गां सिन्धुं सरखतीम् ॥ ९२ ॥ गोदावरीं नमदाच्च 

बाद्रद्ाच्च मदानदौम् । तद्र चन्द्रभाखाञ्ध यमुनाञ्च मदहानदौम् 

॥ ९8 ॥ दषदतौं विपाश्नाञ्च विपापां स्थूलवाल्काम्। नदौ 

वेतरवतीदधेव ऊष्णएवे णद्ध निम्नगाम् ॥ १५ ॥ इरावतीं वितस्ताञ्च 

पयोष्णों देविकामपि । वेदसमृतां वेदवतीं त्रदिवामिन्नुमालवोम् 

॥ १६ ॥ करोष्िणों चित्रवहां चितरसेनाश्च निम्नगाम् । गोमतीं 



९२ मराभारतम् । 

धूतपापराञ्च गर्डकौच्च महानदीम् ॥ ९०॥ कोशिको निखितां 

क्त्या निचितां लोहतारिणौम्। रस्यां एतकुस्याच्च सरयू 

तयेव च॥१द॥ चर्मरखतीं चन्द्रभागां हस्तिसोर्मा दिशं तथा। 

श्ररावतौं पयोष्णौच्च परां भौमरयौमपि ॥९९॥ काषिरों चृलुका- 

चलापि कणां शतवलामपि। नोवारां मद्धिताश्चापि सुप्रयोगा 

जनाधिप ॥२०॥ पवितां कुण्डलां सिन्धु राजनं एरमालि- 

नौम् । परूवाभिरामां वौराञ्च भौमामोघवतों तथा ॥ २९॥ पला- 

शिनौ पापद्दरां महेन्द्रं पाटलावतोम्। करोषिणोमसिक्तो्च 

कण्चीरां मद्दानरौम् ॥२२॥ मकरं प्रवरां मेनां ेमां एत 

वतोः तथा । पुरावतौमनुष्णाच्च रव्या कापौञ्च भारत ॥ २३ ॥ 

सद्ानौरामधृष्याञ्च कुरार म्दानदोम्। सुदाकान्तां शिवा- 

देव तथा वीरवतीमपि॥ २8 ॥ वास्तु सुवास्तु गौरोञ्च कञ्यनां 

सद्धिररतीम् । वरां वौरङ्राापि पञ्चमौद मदानरौम् ॥२५॥ 

-उय चितां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिच्लाम् । उपेन्द्रां वद्धला- 

द्वव वुचौोरां मथुवाडिनौम् ॥ २६॥ विनदौं पिच््रलां वेणां 

तुङ्वेणां महानदीम् । विदिशं कृष्णवेखाच्च तामरा कपिला- 

मपि॥२०॥ एलु सुवामां वेदाष्वां दरिघ्रावां महापगाम् । 

नोघ्राञ्च पिच्छलादधैव मारदाजोच्च निस््गाम् ॥२र्८॥ कोिकीं 

निम्नगां भोणां वाद्धद्ामथ चन्द्रमाम् । दुगा मन्यगिलासचेव 

ब्रह्ययोध्यां तरष्ददतीम् ॥ २९ ॥ यवक्तामथ रोंदहौच्च तथा जाम्ब - 

नरौमपि। सुरसां तमसां दासों वाञ्च वस्णामसौम् ॥३०॥ 

नालां धरतिमतीज्ेव पूर्णा शाञ्च मदहानदौम्। तामं तषभाञ्ेव 

व्रह्मभेभ्यां वददतीम् ॥ ३१९ ॥ एताश्वान्याश्च वद्धा मद्दानदो 

जनाधिप। सखदानिरामयां कृष्णां मन्द्गां मन्द्वादधिनौम् ॥३२॥ 

ब्रह्माणौच्च मदहागौरौं दुर्गमपि चमारत। चिवोपलां चित्र 

रथां मच्लां वादिनोः तथा ॥ ३२ ॥ मन्दाकिनीं वेतर्णौं 



भष्मपन्वं । २१ 

कशां चापि मद्ानदौम् । मुक्तिमतौमनिद्गच्च पुष्पवेस्षत्यला- 
वतीम् ॥२8॥ लोद्िल्यां करतोयाञ्च तयैव तरंषकाहयाम् । 

कुमारौरुषिक्रल्याच्च मारिषराच्च सरस्वतोम् ॥ ३५ ॥ मन्दाकिनौन्तु 

पुरषाञ्च सव गङ्गाञ्च भारत। विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वाशचिव 
मरराफलाः ॥ ३६ ॥ तथा नदयस्प्रकाशः शत्पेऽथ सहस्रशः । 

दत्येताः सरितो राजन् समाख्याता यथास्मृति ॥३७॥ श्रत 

अद जनपद्ान्निवोध गदतो मम। तवेमे कुरुपाञ्चालाः शाला 

मेर यजाङ्गलाः॥ ३८॥ शूरसेनाः कलिङ्गाश्च वोधा मालास्तयैव 

च। मल्मवाः खुकुटयाः सौवत्याः कुन्तलाः कासिकीश्लाः ॥३९॥ 

चेदिमत्सवकर्हप्राख्च भोजाः सिन्धुएलिन्दकाः। उत्तमश्च दण- 
ख भेकलाश्चोल्लेः सह ॥ 8० ॥ पाञ्चालाः कौशिजायैव नेंक- 

पृष्टा धुरन्धराः । सधा मद्रभुजिङ्गाञ्च काश्योऽपरकाश्वः ॥४१॥ 

जठराः कुकुराय्रैव सदाराश्च भारत । कुन्तयोऽवन्तयश्ैव 

तयेवापरकुन्तयः॥ ६२ ॥ गोन्नता मन्दकाः षण्डा विद सप- 
वाद्िकाः। अश्वकाः पांशुराष्टराश्च गोपराष्टराः करौोतयः॥ ६२ ॥ 
पधिराज्यकुलायश्च मल्लराद्टञ्च केवरम् । वारपाश्यापवादाख 

चक्रा वक्रातपाः णकाः ॥ 88 ॥ विरेदा मागधाः खत्ता मलय 

विजयास्तथा । अङ्गम वङ्गाः कलिङ्गश्च यक्रक्ञोमान एव च ॥8५॥ 

मलाः सुरेल्लाः प्रादा माहिका शशिकास्तथा। वाह्लौका 

वाटधानाश्च अआमौरा कालजोषकाः ॥ 8६ ॥ अपरान्ताः परा 

न्ताश्च पड्कवाश्वम मण्डलाः । अरटकीशिखरायैव मेसश्रताश्च मारिष 

॥ 8 ॥ उपातत्तातुपाठत्ताः खर्ट: केकयास्तथा । कुटा- 

परान्ता माहेवाः कच्चा: सासुद्रनिष्कुटाः॥ 8९ ॥ अन्धाश्च बहवो 
राजन्न्तगिंशस्तयेव च । वदहिर्भिर््याङ्गमलजा मागधा मानव- 

जकाः॥५०॥ मद्युत्तराः प्राठपिया भागवाश्च जनाधिप । पुर्ड़ा 
भागाः किराताश्च सदेष्णा यासुनास्तथा ॥ १५९ ॥ शका निषादा 
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२४ समद्धाभारतम्। 

निषधास्तयैवानन्तनेऋ" ताः । दुगलाः प्रतिमास्याश्च कुन्तलाः 

कुशलस्तथा ॥ ५२ ॥ तौर ग्रा शूरसेनाः ईजकाः कन्यकागुणाः । 

तिलमारा स्मौराश्च मधमत्ताः सुकन्द्काः॥ ५३ ॥ काश्ौरा 

सिन्धरोवौरष गान्धारा दगेकास्तया) भौसारा उनुलाश 

ष्रवाला वादकास्तथा ॥ ५8 ॥. दवी च वानवाद्वां जातजाम- 

रथोरगाः! वाद्धवबाधाश्च कोरव्याः सुदामानः सुमह्िकाः॥५५॥ 

वद्धगः करौषकाश्चापि कुखिन्दोपल्यकास्तथा । वातायना दणा- 
साख रोमाणः कुश्विन्द्वः॥५६॥ कत्ता गोपालकन्ञाथ जाड लाः 

कुरुबखंकाः । किराता ववेराः खिदा तरैर्दास्तामलिप्रकाः ॥५.०॥ 

अौडाः पौराः ससिकताः पार्वतौयाश्च मारिष । अथापरे जन- 
पदा दच्तिणा भरतम ॥५८॥ द्राविडः केरलाः प्राच्याः 
मूषिका वनवासुकाः। करस्णीटका माद्िघक्रा विकल्या मूषका- 

सथा ॥५९॥ भिल्लिका कुन्तलाश्चैव सौदा नखकाननाः। 

कोकुटुकास्तया चोला कोङ्कणा मालवानकाः॥ ६० ॥ समङ्गः 

रकाश्चैव कुक्कराङ्ारमारिषाः। ष्वलिन्युत्तवसु् तास्तिगरत्तीः 
शालसेनयः ॥ ६९॥ वकाः कोकरकाः प्रोष्ठा समवेगवश्ास्तथा। 

तथव विन्वचलकाः एलिन्द्ाः क्छलेः सदह ॥ ६२॥ मालवा 

मह्षवाश्चव तथंवाषरवक्लभाः। कुलिन्दाः कालवाश्चव कण्टकाः 

करटास्तथा ॥ ६२॥ मूष्रकास्तनवालाश्च सनौया षटर्च्ञयाः। 

्रलिन्ट्ाः पाश्रिवाटाश्च तनयाः सुनयास्तया 1 ६६ ॥ दणोविदभाः 

कान्तौकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः। उत्तराघापरे स्तेच्छाः जरुर 

भरतसत्तम ॥ ६५ ॥ यवनाश्नौनकाम्बोजा दारुणा स्वेच्छजातयः। 
सङद्राषाः कुसल्याश्च दनाः पारस्किः सह ॥ && ॥ तथेव 

रमणाशीनास्तयेव दप्मालिकाः। चतिया योनिवेषाश्रवरेष्य- 

प्रुद्रकुलानि ष ॥ ६ ॥ शुट्राभौराश दरदाः काश्मोराः पत्तिभिः 

सद । खणोराश्ान्तचाराश्च पषछवा गिरिगह्वराः ॥ &८ ॥ 



अीष्मपन्च । ‰१ 

श्चातरेयाः सभरदाजास्तयैव स्तनपोतिकाः। प्रोषकाथच कलिङ्गश्च 

किरातानाञ् जातयः॥ &< ॥ तीमरा ष्टंसमागाश्व तयेव कर- 

सच्छकाः ! एते चान्ये जनपदाः प्राचो दौच्वास्तथेव च ॥ ७० ॥ 
उद्टृण्मातेण मया रेणा: सक्लीत्तिता विभो। यथागुणं वल- 

श्चापि त्रिवगेस्य मद्ाफ़लम् ॥ १९॥ दुचचेत धेतुः कामभुक् भूमिः 
सम्यगनुष्िता । तस्यां रध्यन्ति राजानः शूरा धर्मार्थकोविदाः 

॥ अ ॥ ते त्यजन्याद्दवे प्राणान् वसखुग्टद्धास्तरख्िनः। रेव 

भूालुषकायानां कामें भूमिः परायणम् ॥ ०२॥ गन्धोऽन्यस्याव- 

लब्पन्ति सारमेया यथामिषम् । राजन्या भरतप्रष्ठ मोत्तुकामा 

वसुन्धराम् ॥ 8 ॥ न चापि ठ्षिः कामानां विद्यतेऽदययापि कस्य- 

चित्! तसात् परिग्रहे भूमेयतन्ते कुस पाण्डवाः ॥ ०५ ॥ साम्ना 
भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत। पिता भ्राता च एत्र 

न्दौ श्च नरपुङ्गव । मूमिभवति मूतानां सम्यगच्छद दर्भ ना ॥०५॥ 

दति भौोखपवंि जम्ब. खण्डविनिर्माण पवैखि भारतोयनद्यादि- 

कथने नवमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

श्रतराष्ट वाच) भारतस्यास्य वषस्य तथा हेमवतस्य च 1 
प्रमाणमायुषः सूत वलच्चापि शमाशुभम् ॥१॥ अनागतमतिक्रान्तं 

वत्तमानच्च सव्य । अआचच्चु मे विस्तरेण हरिव तथेव च ॥२॥ 

सच्ज्ञय उवाच । चल्ारि भारते वर्ध युगानि भरतर्पभ! 

कृतं तेता दापरञ्च तिष्यच्च कुस्वद्धन॥३॥ पूव कृतथुगं नाम 

ततस्वेतायुगं प्रभो । संच्ेपात् इापरस्माय ततस्तिष्यं प्रवत्तते ॥६॥ 

चारि तु सद्स्मणि वषाणां कुर्खतम। आयुःस्धा क्त- 

शुग रुद्धय।ता राजसत्तम ॥ ५॥ तथा त्रौरि सदस्राणि त्रेयायां 
मनुजाधिप। दे सस्ते हापरे च भुवि तिष्ठन्ति साभ्यतम् ॥ &॥. 



५६ मदाभारतम् 1 

न प्रमाणस्ितिच्य स्ति तिषयेऽखिन् भरतम । गभस्थाश्च भियन्ते- 
ऽत्र तथा जाता स्ियन्तिच ॥७॥ महावला महासा: प्रन्ना- 

गुणसमन्विताः। प्रजायन्त च जाताश्च एत्णोऽय सद्द ष्टः ॥८॥ 

जाता कृतयुगे राजन् धनिनः प्रियद् मनाः । प्रजायन्ते च जाताश्च 
मुनयो तरै तपोधनाः ४०॥ मद्ोकादा महालानो धार्मिकाः 

सत्यवादिनः प्रिवदप्मं वएुसन्तो मदावौ्यां घतु॑राः॥ ९५० ॥ 

वराहा युधि जायन्ते तचत्ियाः शुरसत्तमाः। तेतायां त्तत्निय 
राजन् स्व वै चक्र्बात्तनः॥ १९ ॥ ग्रायुखन्तो महावोरा धतु- 

पवैरवरा युधि । जायन्ते च्चत्रियाः शूरास््ेतायां ववत्तिनः ॥१२॥ 

स्वं वसं महाराज जायन्ते हापरे सति । म॑रोत्ाहा वौय- 

वन्तः पर स्छरजयैतिणः ॥ ९३॥ तिजसासपेन संयुक्ताः क्रोधनाः 
पर्षा नृप। लुत्धा परृतकाश्ैव तिष्ये जायन्ति भारत ॥ ९8 ॥ 

षा मनस्तथा क्रोधो मावासूया तथैव च। तिष्ये भवति 

भृतानां रागो लोभश्च भारत ॥१९५॥ स्कपो वत्तते राजन् 

दापरेऽखखिन्नराधिप । गुणोत्तर हैमवतं खरि वषर तथंव च ॥१६॥ 

दरति मौप्रपर्वरि जम्ब. खण्डविनिर्माणपव णि भारतादायु- 
निखपरे दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 

रुमापरञ्च जम् खण्ड विनिमांणपवे ॥ 

। भे 

अथ मूमिपव ॥ 

तरा उवाच। जम्ब खण्डस्या प्रोक्तो यथावदिद 

स्य + विष्कश्ममस्य प्रब्रूहि परिमाणन्तु तच्चतः ॥ १९॥ समु- 

द्रस्य प्रमाण सम्यगच्छिट्रद्थंनम् ! क्दौपच्च मे न्रूदि कुष- 
ॐ स (4 9 _ > 

सोपच्च सच्छय ॥ २४ शल्मलिश्रंव त्सेन क्रोञ्चदोपं तषेव च! 

नरद गावल्बाणे खव रादहीः सोमाकंयोस्तथा ॥ २॥ 



भोसपन्व । 

सच्छ्रय उवाच । राजन् सुवद्धदो दीपा यैरिदं सन्ततं जगत् । 

सप्र रौीपान् प्रवच्छामि चन्द्रादित्यौ गरहांस्तथा॥8॥ अष्टादग 

स्टसराखि योजनानां विशाम्पते । घट्एतानि च पूरीनि विष्कश्यो 

ज्व षवेतः॥५॥ लवगास्य समुद्रस्य विष्कश्धो दिशुणः समृतः । 

भानाजनपदाकौस्छा मणिविदरूमचितितः॥ & ॥ नेकथातुविचित्रश्च 

पर्व॑तैसपगोभितः। सिद्धचारणसङ्गोखः सागरः परिमण्डलः ॥ॐ॥ 

श्राकरौोपनञ्च वच्छामि यथावदिदमारत। णमे लं यथान्यायं 

वतः कुरूनन्दन ॥ ८॥ जम्वदोपप्रसाणेन दिगुणाः कुरुनन्दन । 

विष्कग्येण मद्दाराज सखागरोऽपि विमागश्ः॥<॥ त्तौरोदी 

भरतसेष्र धेन सम्परिवारितः। तत्र पुख्षा जनपदा नतत 

म्यते नरः ॥९०॥ कुत एवन दुभि ्॒मतेजोयुता हिते) 

्ाकरीपस्य खुडुपो यथावत् भरतषंभ। उक्त एष मशहाराज 

किमन्यत् खोतुभिच्छ्खि॥ १९॥ 

्तराष्ट उवाच । शकरौपस्य सङो यथावदिह पूवशः। 

छक्त एष महद्ाप्रान्न विस्तरं ब्रूहि तचत; ॥ ९२ ॥ 
सच्रय वान्त! तयैव पर्वता राजन् सप्रात्र मणिभूषिताः! 

दत्राकरास्तया नयस्तेषां नामानि मेश्खु ॥ १२॥ अ्रतौव गुण- 

बत् सुवं तत्र पुरषं जनाधिष। रदिवर्धिगन्धवंयुतः प्रथमो भेस्- 
सच्यते ॥ ९४ ॥ प्रागायतो महाराज मलयो नाम पवतः 

यतो मेषाः प्रवन्तन्ते प्रमवन्ति च रूवश्नः॥ १५॥ ततः पूण 
क्रोरव्य जलधारो महागिरिः क्त्र नित्यमुपादत्ते वासवः परमं 

जलम् ॥ ९६॥ ततो वष प्रमवति वर्षाकाले जनेष्रवर । उचः 

भिँरौरवतको यत्र नियं प्रतिष्ठितम् ॥ ९० ॥ रेवतो दिवि न्ततं 

पितामद्कृतो विधिः। उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महा- 

गिरिः॥ १८॥ नवभेषप्रभः प्रांशुः खौमानुञ्ज्वलविग्रद्टः। ततः 

श्यामल्म!पनना जना जनपदश्ठर ॥ ९९ ॥ 



अ्ाभारतम् । 

श्रतराष्रो उवाच! सुमदहान् संशयो सेऽदय प्रोत्तोऽयं सुच्छय 

या। प्रजाः कर्थं सूतपुत्र सम्पतता श्थामतामिद्द ॥ २० ॥ 

सच्छय उवाच । स्वष्वेव महाराज दौपेषठ कुरुनन्दन! 

मौरः कृष्णश्च पातङ्ो यतो वर्णान्तरे दिजाः॥२९॥ श्यामो 

यस्मात् प्रतत्तो ते तत्ते वच्छामि भारत। ततः परं कोरवेन्द्र 

दुगैलो मद्रोदयः॥ २२ ॥ कैश्ररौ केशरयुतो वतो वातः 

प्रजायते। तेषां योजनविष्कसख्मो दिगुणः प्रविभागशः ॥२३॥ 

वषपर तेषु कौरव्य खप्तोक्तानि मनौषिभिः। मदाभेसमंदा- 

काश्रौ जलदः कुमुदोत्तरः ॥ २४ ॥ जलधारो महाराज सुकु- 

भार दूति सरृतः। रेवतस्य तु कौमारः श्यामस्य मणिकाञ्चनः ॥२५॥ 

केदारस्याथ मोदको परेण तु मदहाएुमान् । परिव च कोरव्य 

देष्यं सखत्मेव च ॥३६॥ जम्ब दौपेन खड्परातस्तस्य मध्ये 

मद्ाद्रुमः। शाको नाम महाराज प्रजा यस्य सदातुगाः ॥२०॥ 

तत्न पर्या जनपदाः पूज्यते यत द्घरः। तत्र गच्छन्ति सिद्धाख 

चारणा टैवतानि च॥३८॥ धामिकाश्च प्रजा राजश्चलारो- 

ऽतीव भारत। वर्णः खधमेनिरतान च स्तेनोऽत्र दृश्छते ॥२९॥ 

रीर्षागुषो मदाराज जराखलुविवज्िताः। प्रजास्तत्र विवचैन्ते 

वर्षास्विव समुद्रगाः॥ ४० ॥ नद्यः पख्यजलास्तत्र गष च 

वद्धधा गता। सुकुमारौ कुमारौ च सौता कावेरका तथा ॥४१॥ 

मद्धानदौ च कौरव्य तथा मणि्जिला नदौ । चच्चुव्ैनिका चव 

मदी मरतसत्तम ॥ ६२ ॥ तत्र प्रत्ता ए्योदा नयः कुसकुलो- 

दद सखा एतान्येव यतो वंति वाखवः॥४३॥ नं 

तासं नामधेयानि परिमाणं तयेव च । शक्यते परिसद्गयातु' 

पुर्यास्ता दि सरिदराः ॥ ४४ ॥ तत्र एख्वा जनपद्ाशलारो 

लोकसम््रताः। गाश्च मश्चकाग्ैव मानसा मन्दगास्तथा ॥ ४५॥ 

खगा ब्राह्मणएभ्रूचिष्ठाः खकमनिरतास्तया। मपकेषु तु सजन्या 



भोष्मपन्व । २९. 

धानिका सर्वकामदाः ॥ 8६ ॥ मानसाश्च मदाराल पैश्धर्मप- 

जौोविनः। सवंकामसमायुक्ताः शूरा धर्मायनिश्चयाः॥ ६७ ॥ 
दाख मन्दगास्तत्र परुषा धमं शलिन: । न तत्र राजा राजेन्द्र 

न दण्डो न च दरख्डिकः॥ ६८॥ स्वधर्भेणेव धर्मन्नास्ते रत्तन्ति 

परस्रम्। एतावदेव णक्यत्तु तवर रोपे प्रभाषितुम् एतदेव 

तु खोतव्य" एकदे मदोजसि॥ 8९ ॥ 

दूति भौ्पवणि भ्रमिपवणि णशकरीपवणने 

एकाद गोऽध्यायः॥ १९॥ 

रुष्य उवाच । उत्तरेषु च कोरव्य दोपैषु भूयते कथा । 

एवं तठ भद्दाराज ब्रुवतश्च निवोधमे॥१९॥ टततोवः समुद्रोऽथ 

दधिमण्डोदकः परः। सुरोदः सागरधेव तथान्यो जलसागरः 

॥>२॥ परस्परेण दगुणाः स्व टौपा नराधिप । एवभेव 

महाराज समुद्रः परिवारिताः ॥३॥ गौरस्तु मध्यमे दोपे 

गिरिमानःशिलो महान् । पवतः पञ्चमे कृष्णो नारायणसखो 
नुप॥8॥ तत्ररत्रानि दिव्यानि शयं रस्ति केशवः प्रसन- 

खाभवत्तत्र प्रजानां ग्यदषत् सुखम् ॥५॥ कुगस्तग्धः कुश्डोपे 

मध्ये जनपदैः खड । सम्यूज्यते प्राल्पलिख रौप प्राल्मलिके कृप 
॥&॥ कौद्धरौपे महहाक्रौद्धो गिरौरत्रचयाकरः । समभ्यरूज्यते 
मद्ाराज चातुवंखयन नित्यदा ॥॥ गोमन्दः पवैलो राजन् 

स॒मद्ान् सवधातुकः। यत्र नित्यं निवसति सोमान् कमल- 
लोचनः॥८॥ मो्तिभिः सङ्तो निलयं प्रभुनारायणो इरिः। 

कुशदोपे तु राजेन्द्र पर्व॑तो विद्धुमेखितः॥<॥ खनामनामा 
दुष दितौयो हेमपवतः। द्युतिमान्नाम कौरव्य टतौयः 
कुसुद्यो गिरिः॥९०॥ चतुखः पुष्यवन्ताम पञ्चमस्तु कुभेएवः । 



२० महाभारतम्) 

षष्ठो दरिगिरिर्नाम षडेते पवतोत्तमाः॥ १९॥ तैषामन्तर- 
विष्क्मो दिगुणः रुवेभागग्नः। गरोद्धिद प्रथमं वषं हितौयं वेण- 

मण्डलम् ॥ १२॥ ठतोयं सुरथाकारं चतुथ कम्बलं स्मृतम् । 

छतिमत् पञ्चस वष षष्ठं वषं प्रभाकरम् ॥ १३॥ सप्तमं कापिलं 

वषं सपेते वधलस्यकाः। एतेषु दईंवगन्धववाः प्रजाश्च जगतोश्वर 

॥ १६ ॥ विद्धरन्तं रमन्ते च नं तेषु म्नियतिजनः। नतेषु 

दस्यवः सन्ति सखेच्छनाल्योऽपि वा दृप॥ १५॥ गौरप्रायो 

जन सवः सुकुमारश्च पाथिंव। अवशिष्टेषु स्वषु वच्यामि मनु- 
जेण्वर ॥ १६ ॥ यथाश्रुत महाराज तद्व्यग्रमनाः ण॒ । क्रोञ्च- 

हौपै महाराज त्रौड्धो नाम महागिरिः॥\७॥ त्रौच्वात् परो 
वामनको वामनादन्धकारकः। अन्धकारात् प्ररो राजन् मैनाकः 

पव तोत्तमः ॥ १८ ॥ मेनाकात् परतो राजन् गोविन्दो गिरिः 

स्त्तमः। गोविन्दात् परतो राजन् निविड नाम पवतः ॥१९॥ 

परस्तु दिगुणस्तषां विष्क्यो व णव्वैन । रेशांसत्र प्रवच्यामि 

तन्मे निगदतः शष ॥२०॥ क्रोधस्य कुण्लो देषो वामनस्य 

मनोतुगः। मनोनुगात् परश्चोष्णो रेः कुर्कुलोदद ॥ २९ ॥ 

उष्णात् परः प्रावरकः प्रावारादन्धकारकः। अन्वकारकदेणात्तु 

मुनिदेशः परः स्मृतः ॥२२॥ सुनिदेणत् पर धैव प्रोच्यते दन्द 

भिखनः। खिद्धचारणसरुङ्ोख गोरप्रायो जनाधिप ॥ २२॥ 

एते रेण मदाराज देवगन्धवं सेविताः। पुष्करे पुष्करो नामं 

पवतो मणिरत्रवान् ॥ २४ ॥ तत्र नित्यं प्रवसति खयं देवः 

प्रजापतिः। तं पथ्युपाखति निल्यं देवाः सपे मदष यः ॥२५॥ 

वाग्भिमंनोऽनुकूलाभि पूजयन्तो जनाधिप। जम्बृदोपात् प्रब- 

तन्ते रतानि विषिधानिच॥२६॥ एव होपेषु खेषु प्रजानां 

कुसनन्दन । ब्रह्मचर्या सत्येन प्रजानां हि दमेन च.॥ २७ ॥ 
चऋगरोग्वाभुः प्रमाण्यं दिगुणं दिगुणं ततः एको जनपद्) 



रमिष्प पन्व ̀  । २९ 

राजन् हपेष्वेतैषु भारत ॥२८॥ उक्ला जनपदा चैषु कम चैवा 

प्रदृश्यते, ईश्वरो दर्डसुदस्य खयमेव प्रलापतिः॥ स< ॥ 

स पानान्तु मद्ाराज र्तंस्ति्ठति निव्यदा। संराजास शिवो 

राजन् ख पितः प्रपितामदः॥३०॥ गोपायति नरस प्रः 

सजडपण्डिताः । भोजनद्चात कोरव्य प्रजा: खयसुपस्थितम् ॥३१॥ 

सिद्धमेव मसद्दावाद्दो तद्धि गुच्न्ति नित्यद्ा। ततः पर सम! 

नान इश्यते लोकसं सखि तिः ॥३२२॥ चतुर खं मदाराज तयस्विगन्तु 

मण्डलम् ! तत्र तिष्टन्ति कौरव्य चलारो लीकसम्बरताः ॥ ३३ ॥ 

दिग्गजा भरतयेष् वामनेरावतादयः। सुप्रतौकस्तथा राजन् 

प्रथिन्नकरटामुखः ॥२६॥ तस्यादं परिमाकरनत्तु न स्तु 

नमिद्ोत्तद्धे। असद्धातः स नित्यं दि तिश्गृद्धं मधस्तथा ॥२५॥ 

ततर क वायवो बान्ति दिग्भ्यः सर्वाभ्य एव च। असम्बद्धा मदा- 

राज तान्तिर्हन्ति ते इिपाः॥ २६ ॥ एष्करीः पद्चलङ्ा र दक- 

पद्धिम्ाप्रमैः । एतषा पमदे वाशु ते तान् सुञ्खन्ति नित्यः ॥२०॥ 

श्डसद्धिमद्चमानास्त दिगगजैरिद मास्ताः। अगच्छन्त महा- 

राज ततस्तिष्न्ति वै प्रजाः ॥ ३८ ॥ 

श्तराषट उवाच। परो वै विस्तरीऽत्यथं लया सन्य 

कौल्तितः। दशितं रीपसंस्धानसुत्तरं ्रूदि सचय ॥३९॥ 

सचय उवाच । उक्ला दौपा महाराज रह्लन् वे शगु 
तच्चत.।! खर्भानोः कोरवख छ यावदेव प्रमाणतः ॥ ६० ॥ परि- 

मण्डलो महाराज खभतुः ख्यते ग्रहः । योजनानां रदस्य 

विष्क्ष््ो इादशास्व वै ॥४९१॥ परिणाहेन षट् तरिषदिएुललेन 

चानघ । षष्टिमाद्धः शतान्यस्य दुका: पौराणिकास्तथा ॥ ४२॥ 

चन्द्रमास्तु ससराणि राजन्नेकारग स्छतः। विष्कख्येन कुस्ख ष्ट 

तयसख्छिंशत॒ मण्डलम् ॥ 8३॥ एकोनघदिर्विष्कग्धं सौतरभ्से- 
१ १ 2, द् 

मद्धाल्नः। स्य्धस्छष्रो खद्साणि दे चापि कुर्नन्द्न ॥ 8६ ॥ 

५ ख] € 



३२९ मद्ाभारतम् ! 

विष्कश्यण तती राजन् मण्डलं तिता खमम्। गष्टप्चाएतं 
राजन् विपुलतेन चानघ ॥ 8१ ॥ ख.यति परमोदारः पतगोऽसौ 
विमावसुः। एतत् प्रमाणकभमेस्य नि दैष्टमिदह मारत ॥ 8६ ॥ 
ख राद्धग्छादरयव्येतो यथाकालं मत्तया । चन्द्रादिल्यौ मदा 
राज सङ्क पोऽयमुदादतः॥ 58 ॥ दल्येतत्तं मद्ाराज पच्छतः 
्स्तचच्चुषा । रुतेमुत्तां यथातत्वं तस्माच्छममवाप्रदि ॥ ४८ ॥ 
यथादिष्टं मया प्रोक्तं सनिमीणमिदं जगत् तस्म्रादाश्वस 

बौरव्य एतं दुर्योधनं प्रति॥ ४९ ॥ श्रुलेदं भरतस ष्ट भूमिपर्व 
मनोऽनुगम् । यमान् मवति राजन्यः सिद्धाः साधुसत्तमः ॥५०॥ 
युवं लञ्च कौत्तिश्च तस्य तेजश्च वैते! यः णोति मरौपालः 
पवंफीषे यतव्रतः ॥ ५९॥ प्रीणन्ति पितरस्तस्य तयेव च पिता- 

महहाः। इदन्तु भारतं वष्र यतर वत्तमहे वयम्। पूर्व प्रवत्तं 

पुरषं तत् सव श्रुतवानसि ॥ ५२ ॥ 

दति भौपमरपवेणि भ्रूमिपवंणि उत्तरकुवीदिनिसूपस्षे 

दादणोऽध्यायः॥ १२॥ समाएठञ्च श्रमिपवे ॥ 

रथ भगवद्रौतापवं ॥ 

तैस्पायम उवाच । अथ गावल्राणिविंदान् संभुगादेवय 
भारत। प्रयच्तदीँ सवस्य भूतभव्यभविष्यवित् ॥ ९॥ ध्यायते 

तरष्टटाय सदसोत्प्य दुःखितः। अचष्ट निदतं भौष् भार- 

तानां पितामददम् ॥२॥ 

सच्छय उवाच । स्क्नयोऽदं महाराज नमस्ते भरतषंम । 

खतो भौर: शान्तनवो भरतानां पितामद्दः॥३२॥ ककुदं सव- 
-योधानां धाम सवधनुरताम्। शरतल्मगतः सोऽय शेते कुस्- 
पितामहः ॥४॥ चस्य बौश्य समाचित दूतं पत्रस्तवाकरोत् । 



भोौखप्न्व । | 

ख शते निरतो राजन् स्य भोः रिखण्डिनिा॥१५॥ यः 
€ (4 ॐ ष > 

सर्वान् पृथिकीपालान् रूमवेतान् महारुषे। जिगायेकरथनेव 

काप्य महारथः ॥ ६ ॥ जामद रणे रामं योऽथुध्यदप- 

सखम! न हतो जामदनम्बेयन स हतोऽद्य भिखण्डिना ॥ 9 ॥ 
2 ॐ ~ ७ न 

महेन्द्रसटशः पोय्य स्थेयं च दिमवएनिव। समसुट्र्द्व गाग्ौयच्य 

सद्िष्णुते धरीसमः॥ ८॥ धरदौ धनुव क्तः ख़ जिद्ली दुरा- 
सदः! नरसिंहः पिता §्ख पाद्चास्पेन निपातितः॥ < ॥ 

9 | % १. नि (य् [क [प क 

धार्डवानां मदासंन्यं यं टद्वोयतमादवे। प्रावेपत भयोडदिन 

सिंदं दृष्रुव गोगणः॥१०॥ परिर्च्छस रशनां तां दशरात्रं 

प्रीरदहा। उअगामास्तमिवादित्यः कला कम सुदुष्करम् ॥ ९९५ 
यः स्कर दूवान्तोभ्यो वपन् वाशान् सदस्रप्ः। जघान युधि 
०५ © ¢ ॐ न 

योधानामव् दं द्भिदिनः॥१२॥ स शेते निदतो श्यूमौ बात- 

भम दरव द्ुमः। तव दुर्मन्तिते राजन् यथा नाहः ख भारतः ॥९२॥ 

दूति भौष्प्परि भगवद्तोतापवसि भोमख्ल्युख्रवणे 

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

श्रतराष्ट उवाच । कथं कुर्तणाखूषमो इतो भोः भिख- 

{स्डना । कथं रयात् स न्यपतत् पिता मे वास्वोपमः॥ १९॥ 

कथमासंश्चभे पुता दीना मौ सचय । वलिना रेवकल्पेन 

गुक्॑यं ब्रह्मचारिणव॥२॥ तसन् इते महाप्राज्ञे महोलाहे 

मद्धावल्ले। मद्धास्वे नरव्याघ्रं किं न यायोव्नस्तदा ॥३॥ 

आर्ति परामाविशति मनः संश्रुत्य भे इतम् । कुरूणाख्षभं 

कीरमकस्पं पसषथभम् ॥8॥ कै तं यान्तमनुप्राष्ठाः के वास्या- 

सन् एुरोगमाः। केऽतिष्टन् के न्य वत्तन्त केऽभ्यवत्तन्त स्य ॥५॥ 

क शूरा रथश्टदूंलमद्धतं चलिवभम् ! तथानोकं गादमानं 



२४ भराभारतम् । 

समरे एृष्टतोऽन्वथुः ॥ ६ ॥ यस्तमोऽक्रं इवापीदन् पररैन्यममि- 

लददा। सरहस्ररभ्सिप्रतिमः परेषां भयमादषत् ॥ अ ॥ अरक- 

रोत् दुष्करं कर्म रगो पार्डसुतेषु यः। ग्रसमानमनीकानि य 
एनं पश्ैवारयत् ॥ ८॥ कतिनन्तं दुराधष रुच्नयास्यन्तमन्तिक । 
कथं णन्तनव' युद्वं पाण्डवाः प्रल्यवारयन् ॥ < ॥ निङृन्तन्त- 

मनोकानि शरटंष्टर तरस्विनम् । चापव्यात्ताननं घौरमसिजिद्ध 

दुरासदम् ॥१०॥ अनद एरुषव्याघ्रः ौमन्तमपराजितम् । 
पातयामास कौन्त्यः कथं तमजितं शुधि॥१९॥ उग्रधन्वान- 

मुय्ेषुः बत्तमानं रथोत्तसे। पदेप्ासुत्तमाडगनि पचिन्वन्तमथे- 

घुभिः ५९२॥ पाण्डवानां मदत् सैन्यं यं टद्रोयन्तमाहवे । 

कालाग्िमिव दुदधैष समचेष्टत नित्यशः॥ १३ ॥ परिकृष्यः स 

सेनान्तु द्रातमनौकद्ा। जगामास्तमिवादिल्यः कृत्वा कमं 

सुदुष्वारम् ॥ ९० ॥ यः सः शक्र इवात्तय्यं कष शरमयं च्िपन्। 
जघान शुधि योधानामव् दं द्णसिर्हिनैः॥ १५॥ सशरेते निहतो 

भूमौ वातमल दव दुमः। मम दुमंन्तितेनाजो यया नाति 
भारतः ॥ ९६ ॥ कथं शन्तनव' दद्रा पाञ्चालानामनौकिनौ । 

प्रडन्तुमपकत्तत्र भौं मोमपराक्रमम् ॥ १९७ ॥ कयं मौसेण 
संग्राममकुवन् पाण्डनन्दनाः। कथञ्च नाजयत् भौषो द्रौणे 

जीवति सच्छय॥९८॥ कृपे रुन्निदधिते तत्र मरदाजात्मजे तथा । 

भौोप्मः प्रहरतां खद्टः कर्थं स निधनं गतः॥ १८॥ कथद्चाति- 

रयस्तेन पाञ्चाल्येन शखिख्डिना\ मौष्ो विनिद्ठतो शुचं देवो- 

रपि दुरासद्ः॥२०॥ यः खद्वते रणे नित्य जामद् महा- 
वलम् । अजितं जामद्गेवन शतक्रतुपराक्रमम् ॥२१९॥ तं दतं 

समरे मौर महारयकुलोदितम्। रुच्नयाचच्तु भे वौरः येन मं 

न॒ विद्यद्धे॥२२॥ मामकाः कै मद्देव्वासा नाजद्रः रुच्छया- 

च्युतम् । दु्घन॑समारदिटाः कै वौब्दः पथ्थवारयन् ॥ २२ ४ 



भौप्रपन्वं , ५ 

यच्छसण्डमुखवाः रसद पाण्डवा भी ष्पमस्यशुः। कचचत्ते कुरवः 

सर्वि नाजद्धः सच्छयाच्छुतम् ॥ २४॥ अश्ससारमयं नूनं छदयं 

सुट्ढमम। यच्छरला रुषव्याघ्रः इतं भौष्ं न दौय्यते ॥२५॥ 

तस्सिन् सुत्यञ्च मेधा च नौतिश्च मरतषमे । अप्रमेयाणि दुष 

वं स निद्टतो भुधि॥ २६॥ मोवौँवोषस्तनयितुः एषल्क- 

पृष्ठतो मदान् । धनु्रीदमद्दारव्टो मामेष इवोन्नतः ॥ २० ॥ 

योऽभ्यदषेत कौन्तेयान् सपाञ्चालान् सुष्च्जञयान् । निश्लन् पर 

रथान् वौरो दानवानिव वजश्त् ॥२८॥ दष्वस्वसागरं घोर 

वाणग्रादं दुरासदम् । कामुकोमिणमन्तोग्यमदौपं चलमश्चवम्॥२८॥ 

गदाखिमकरामासं द य7वत्त गजाकुलम् । पन्ातिमत्स्यकलिलं 

शङ्कदुन्द्ुभिनिखनम् ॥३०॥ यान् गजान् परतश्च रथांय तरसा 

वहन् । निमच्जयन्तं समरे परवोरापद्दारिणम् ॥३१९॥ विद्य 

मानं कोपेन तेजसा च परन्तपम् । वेलेव मकरावासं के वौराः 

पश्चवारयन् ॥ ३२ ॥ भौष्मो यद्करोत् कमं समरे सच््यारिदा। 

दु्येघनदिताथाय कै तदास्य पुरोऽभवन् ॥३३॥ वोऽरच्चन् 

दच्िणं च्रं भौोष्रस्यामिततेजसः । णष्ठतः के परान् वौ रानपा- 

सेधन् यतन्रताः ॥३४॥ के एर स्ताद वत्तन्त रन्तो भौ.खमन्तिके । 

केऽरन्चन्ुत्तर चक्रं वौरा दौरस्य युध्यतः ॥३५॥ वामे चक्र 

वन्तमानाः केऽच्नन् सच्नय ख्च्नयान् । ग्रग्रतोऽग्रःमनौकेषु कऽभ्य- 

रचन् दुरासदम् ॥ ३६ ॥ याग्बेतः केऽभ्यरचन्त गच्छतो दुगमा 

गतिम्। सम्दरहे कै परान् वौरान् प्रत्ययुध्यन्त सच्च ॥ २० ॥ 

रत्तमासाः कथं वौरेरगोष्यमानाञ्चतेन ते, दुज्जयाना7मनौकानि 

नाजयंस्तरखा युधि ॥३८॥ सर्वलोकेष्ठरस्येव परभेषटिप्रजा- 

यतेः । कथं प्रदन्तुमपि ते शेकुः सच्ञय पाण्डवाः ॥ २< ॥ यिन् 

रौप समाश्वस्य युध्यन्ते कुरवः परैः। तं निम नरव्याघ्र मोष 

द्र ससि सन्य ॥४०.॥ यस्य वौय्ये समाखित्य मम एतो तददुः 



४६ भद्ध(भारतम् । 

वलः। न पाण्डवानगणयत् कथं स निद्तः परेः ॥ 8१॥ यः 

परा विबुश्रैः स्व॑ः साद्दाय्े गुदधदुमदः । काङ््ति दानवान् 

घरद्धिः पिता मम मद्ाव्रतः॥४२॥ यिन् जाते मदहावोष्ये 
शरान्ततुर्लोकविश्ुतः। शोकं दैन्यञ्च दुःख्च पाजत् एतरलच्छणि 
॥ 8३ ॥ प्रोक्त परायणं प्राज्ञं खधमनिरतं शुचिम्। वेदवेदाङक- 
तखन्नं कथं शं ससि मे दतम् ॥ 88 ॥ स्वास्विनयोपेतं शान्तं 

दान्तं मनखिनम्। हतं शान्तनवं श्रुलला मन्ये शेषं दतं वलम् 

॥४५॥ धर्मारधर्मो वलवान् सभ्पाप्र इति मे मतिः। यत 

छड' गुरु दला राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४& ॥ जामदमः 

परा रामः सर्वासविदलुत्तमः। अम्बाथेमुदययतः सङ्ख्य भौोसेण 

युधि निज्ञितः ॥ ४७॥ तमिन्द्रसमकर्माणं ककुद् सव धन्विनाम् । 

हतं ससि भे भो किन्तु दुःखमतः परम् ॥६८॥ असकृत् 

प्ततियव्राताः सङ्क धेन विनिज्िताः। जामदमेतन रभेगां 

परवौरनिषातिना॥४९॥ न इतो यो महाबुद्धिः स हतोऽद्य 

१ खर्डिना । तसराननं मदहावीश्यात् भार्गवात् युढदुमदात् ॥५०॥ 

तेजो वौश्वलेभयान् भिखणर्डो द्रुपदालजः। यः धरं कृतिनं 

युं स्वश्रास्वविशारदम् ॥५६\॥ परमास्तविदं शूर जघान 

भरतपघ्रभम् । वीरास्तममित्रन्नमन्वथुः श्स्वसंसुदि ॥ ५२ ॥ 

शंससे तत् वथा चारीत् शु भौमस्य पाण्डवैः । योषिव दत- 

सीरा मे शेना एतस्य सच््रयः॥ ५२॥ गगोपभिव चोद्धगन्तं 
रीकुलं तद्बलं मम। पौसघरं खवंलोकस्य परः यिन् महादवे 

॥५8६॥ परप्सक्ते ततस्तस्खिन् कथमासौन्ननस्तदा। जोविते- 

ऽष्यय सामथ्यं किभेवास्ासु सच््ञय ॥५५॥ घषातचयिल्ला महा 

दीच्यं पितरं लेकधामिंकम्। अगाधसलिले ममां नोकां दृद्व 

चारगः ॥ ५६ ॥ भौखे दते शं दुःखात् मन्ये शोचन्ति एुत्रकाः । 

अद्भिसारमयं नुनं दयं मन सच्च ॥ ५० ॥ यच्छ्ला एरुष- 
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व्याघ्र हतं मोषं न रौथ्यते। यसिन्नसाणि मेधा च नोति 

एरुषर्परमे ॥ ५८॥ अप्रमेयाणि दुष कथं ख निद्तो युधि। 

न चासेणन सौरेण तपसासेधयानवच॥५८॥ नशल्यान 

एनस्ागान्मुल्योः कञ्चि दिसुच्यते । कालो नूनं मावः सवं - 

लोकदुरत्ययः ॥ ६० ॥ यत्र शान्तनव भौोप्मं तं शंससि सच््रय। 

एवरणोकाभिसन्तप्ो मद् ःखमचिन्तयन् ॥ &९॥ अशसेऽद्दं परा 

त्राणं भी ष्पाच्छन्तनुनन्दनात् । यदादित्यमिवापश्यत् पतन्तं 

मुवि सच्छय ॥ &२॥ दुर्योधनः शान्तनवं किन्त प्रद्यपदयत। 

नादं खेषां परेषां वा वु्वा खुच्नव चिन्तयन् ॥ ३॥ शेषं 

किञ्चित् प्रपश्यामि प्रल्यनोके मडौल्तिताम्। दारुणः त्षतरधर्मो- 

ऽयसृषिभिः सम्यद्शितः ॥ &8 ॥ यत्र मान्तनवं दता राज्य- 

मिच्छन्ति पाण्डवाः । वयं वा राज्यमिच्च्छामो घातयिता महा- 

व्रतम् ॥ ६५ ॥ त्तमे स्थिताः पार्थां नापराध्यन्ति एतरकाः। 

एतदार्थंण कत्तव्य कृच्छछासाप्रतखु स्च्छय ॥ ६&॥ पराक्रमः 

पराग्रक्तिस्तत्त॒ तस्मिन् प्रतिष्ठितम् । अनोकानि विनि्न्त 

्ीमन्तमपराजितम् ॥ & ॥ कथं शन्तनव तातं पार्ड एला 

न्यवारयन्! यथा युक्तान्यनौकानि कथं युज महात्मभिः ॥ ६८ ॥ 

कथं वा निद्तो भः पिता सच्ञय सेपरः। दुर्योौषनश्र 

कञ्च कुनिखापि सौवलः॥ &< ॥ दुःशासनश्च कितवो इते 

भौोष्े किमन्रुवन् । यच्छरोरोरुपस्तौखा नरवारणवाजिनाम् 

॥ ७० ॥ एर णक्तिमदाखड्गतोमराख्यां महाभयम् । प्रावि- 

शन् कितवा मन्दाः सभां युद्धविश्णरद्ाः॥ १९ ॥ प्राणते 

प्रतिमधे के रौव्यन्ते नरघभाः। कै जोवन्ते जितास्तत्र कतलच्या 

निपातिताः ॥ ॐ ॥ अन्ये मौष्माच्छान्तनवात् तन्ममाचच्चु 

सच्छय। नहिम शन्तिरस्तोद श्रुचा देवव्रतं दतम् ॥ अ३॥ 

पितर भोमकर्माणं भोपसमद्वभोभिनम्। श्रात्ति मे छदे 
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सटां मरतो पुतदानिजाम् ॥ 8 ॥ दहि भे सपिषिवासि' 
प्रदौपयसि स्च्छय। महान्तं भारमुद्यस्य विश्रुतं सावंलौकिकम् 

॥ ५ ॥ दृष्टा विनिदहतं मौपं मन्ये शःचन्ति पुत्रकाः ओोष्यामि 

तानि दुःखानि दु्धैधनकगतान्यदम् ॥ ७ई& ॥ तस्मान्मे सवं- 
माचक्त यदत्त तत्र स्च््ञय। यदुत्तंतत्र संग्रामे मन्दस्यालुदि- 

सन्धयवस् ॥ ७ ॥ अपनोतं सुनोतं यत् तन्माचत्त सचय । 
यत्कृतं तत्र संग्रामे भौप्रण जयमिच्छता ॥ ७८॥ तेजोयुक्तं 
कतास्ेण श्र॑ख तच्चाप्यरप्रतः। यथा तदमबदु्' कुर्पारडव- 
खेनयोः। क्रभेण धेन यस्मिंश्च काले यच्च यथामवत् ॥ ७< ॥ 

दरति भौष्यपवेणि मगवदौतापवणि श्तराद्टप्रभ्र 

चतुद्ट्णोऽध्यायः॥ १९४ ॥ 

सच्छय उवाच लयुक्तोऽयमनृप्रक्नो महाराज यथार्दति। 
न तु दुर्योधने दोप्रमिममासक्तभदसि॥ १९॥ य आद्मनो 

दुश्चरितादशुभं प्राप्रुयान्नरः। एनसा तेन नान्यं स उपाश्ङ्कितु- 

मदति ॥२॥ महाराज ममुष्येषु निन्द्यं यः सवमाचरेत् स 
वध्यः सवलोकष्य निन्दितानि समाचरन् ॥२॥ निकारो निकृति 

प्रन्नः पाण्डवैस्तप्रतीक्तवा । अनुभूतः सदामादः त्तान्तश्च 

सुचिर वने॥8॥ हयानाञ्च गजानाञ्च राज्ञाञ्ामिततेजसाम्। 

प्रल्य्तं यन्मया दृष्टं दृष्टं योगवलेन च॥५॥ णु तत् प्रथिवौ- 
पालमाच शोके मनः कृथाः। दृष्टमेतत् एरा नूनमिदमेव नरा- 

भिप॥&॥ ननस्छुतय पितुस्तऽद पाराथ्याीय धौमते यस्य 

प्रसादादिव्य यत् प्राप्ं ज्ञानमनुत्तमम् ॥७॥ दष्टिञ्चातीन्द्रियां 

राजन् दूरात् खवणमेव च । परचित्तस्य विक्ञानमतौतानागतस्य 
च॥८॥ व्युखितोत्पत्तिविक्नानमाकारे च गतिः श्ुभा। द्वे 
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रसंद्गी थुद्धष॒ बरदानान्मद्दामनः॥९८॥ गणु भे विस्तरेण 

विचितं परमाद्धतम्। भारतानामभूत् शुद्ध" यथा तक्लोमदषे- 

णम् ॥ १० ॥ तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्य् षु च विधानतः। दुर्या 

धनो महाराज दुःसाखनमयाव्रवौत् ॥११॥ दुःशासन रथा 

स्तृख युच्यन्तां भौसरचिणः। अनौकानि च स्वारिगोघ्र 

लमनुचोदय ॥ ९२॥ अयं खमामभिप्राप्तो वषेपूगाभिचिन्तितः। 

पाण्डवाना ससैन्यानां कुरूणा समागमः ॥ १३ ॥ नातः 

काथतमं मन्ये रणे मौप्रस्य रच्चणात्। न्यात् गुप्तो दसो 

पार्थान् सोमकांश्च सरुच्छयान् ॥ १६ ॥ अत्रवोच् विशुद्धा 

नादं न्यां शिखण्डिनम् । यूयते स्तौ छसो पूव तस्मात् वर्ध 

ररो मम ॥१५॥ तस्मात् भौष्ो रच्ितव्यो विरशप्रिणेति मे मतिः। 

शिखण्डिनो वे यत्ताः सवे तिष्ठन्तु मामकाः ॥ ९६॥ तथा 

प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाच्चिणाल्योत्तरापथाः। सवं शस्सेषु कुगलास्ते 

रच्चत्तु पितामद्दम् ॥ ९०॥ अरच्छमाणं हितकरो न्यात् सिं 

मदहावलम् । मा सिंहं जम्वृकेनेव घातयेथाः शिखण्डिना ॥९८॥ 

वामं चक्र युधामन्युर्त्तमौजाश्च दक्षिणम् । गोप्तारो फाल्गुनं 

प्राप्तौ प्राल्नोऽपि शिखण्डिनः ॥ ९९ ॥ संरच्छमानः पार्थेन 
भौप्ेण च विवज्ितः। यथान न्यात् गाङ्गय दुःशासन तथा 
कुर् ॥ २० ॥ 

दूति मौप्रपवेणि मगवदरौतापवंरि दुर््यौधनदुःएासन- 

संवरे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 

स्य उवाच। ततो रजन्यां व्युष्टायां ख शव्दः सुमद्ा- 
नथ्त्। क्रोरएतां आमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥९॥ 

& छौ ४ 
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शष्टुन्द्भिषोषे्च सिंदनारैश्च भारत । दयङ्धेषितनाद खच रथः 
नेमिखनैसथा॥ २॥ गजानां वर"ताञ्चव योधानाञ्च विग- 

जताम्। च लिताफो टितोतृत्र्ट सतुमुलं रुवतोऽभवत् ॥ २ ॥ 

खदतिष्ठन् मदाराज सव युक्तमरेषतः। सूर्य्यादयै महहतसन्धं 

कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ 8 ॥ राजन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां 

तयेव च। दुष्यधष्यानि चासवाणि सश्स्रकवचानि च॥५॥ 

ततः प्रकाशे सैन्यानि समदृश्यन्त भारत। लदौवानां परेषाञ्च 
श्रसतवन्ति महान्ति च॥६॥ तत्रनागा रथायेव जाम्बूनद्- 

परिष्कुताः। विभज्यमाना इश्डन्ते मेषा द्वव सविद्युतः ॥ 9 ॥ 

रथानोकान्यदृश्यन्त नगराणोव भूरि्ः। अतौव शुशुभे ततं 

पिता ते पूखचन्द्रवत्॥८॥ धनुर्भिक्रषटिभिः खडुगेर्मदाभिः 
प्रक्तितोमरैः। योधाः प्रहररीः शुभरस्तेष्वनो केष्ववस्थिताः ॥९॥ 

गजाः पदाता रथिनस्तरगाश्च विश्माम्पते। व्यतिष्ठन् वागुरा- 

काराः शतशोऽथ सदसः ॥ ९० ॥ ध्वजा वद्भविधाकारा 

न्यदश्छन्त समुच्छ्रिताः! खेषाद्धैव परेषाञ्च युतिमन्तः सदसतः 

॥ ११ ॥ काञ्चना मणिचित्रा्वा ज्वलन्त इव पावकाः। अवि- 

सन्तो व्यरोचन्त प्वजारोद्ाः सदसश्षः॥ १२॥ मदेन्द्रकोतवः 

शभा महेन्द्रसदनेष्विव । सन्नदास्ते प्रवरा दटश्एयु दकाङ्धिणिः 

॥ १३ ॥ उयते रायुधैशि तैस्तलवदयाः कलापिनः । प्रभाच्चा 

मनुेन््राश्म्सुखगता वभुः ॥ ९६ ॥ शकुनिः सौवलः गत्य 
्रवन्योऽच. जयद्रथः विन्दानुविन्दौ वीकेयाः काम्बीजश्च सुद 

च्िणः॥ ९५ ॥ गश्रुताभुधश्च कालिङ्धो जनततेनश्च पार्थिवः । 
वरददद्वलश्च कौरव्य तवमा च सालतः॥ ९६ ॥ दमत एरुष- 

व्याघ्राः शूराः परिषवादवः। गरन्तौहिणौनी पतयो यज्वान 
श्ररिदचिणाः॥ ९७ ॥ एते चान्ये च वदो दुर्ययौधनवश्ातुगाः । 
राजानो राजणएत्राख नौतिमन्तो महारथाः ॥९८॥ सन्नद्धाः 
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खमट््यन्त खेष्वम केष्ववस्थिताः। वदङ्गद्णाजिनाः सवे वलिनो 
युद णालिनः ॥१९९॥ ष्टा दुर्योधनस्य ब्रह्मलोकाय दौचिताः। 
समथा दश्वाड्िन्यः परिय व्यवसिताः ॥२०॥ एकादभौ 

धान्तराष्रौ कौरवाणां मद्दाचमूः । अग्रतः स्वरेन्यानां यत्र 
श्ान्तनवीऽग्रणौः ॥ २५॥ खेतोष्णौपषरं श्वेतच्छत्रं ्वेतवमी ण- 

मच्यतम् । अपश्याम महाराज भौपरं चन्दर मिवोदितम् ॥ २२॥ 

देमतालघ्वजं वीर राजते स्यन्ट्ने स्थितम् । श्वेता दव भौतांणु 
ददशः करुपाण्डवाः ॥ २२॥ रच््याश्च महेष्वासा धषटयुस्न- 
पुरोगमाः । ज॒मा मरासिंदं ष्य न्ुद्रख्गा यथा ॥२8४॥ 

घष्टद्युम्बसु खाः सवं ससुदहिविजलिरे सुद्धः। एकादरेताः खौजुष्टा 

वादडिन्यस्तव पायिंव ॥२५॥ पाण्डवानां तथा सप्त मदहाएुरुष- 
पालिताः । उन्मतमकरावत्तौः मद्ाग्रादसमाकुलो ॥२६॥ भुगान्ते 
समवेतौ रौ दश्चेते सागराविव। नैव नस्ताटभो राजन् टष्ट- 
घूर्बनचग्ुतः। अनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः ॥२-७॥ 

€ ~ १ ५ 

डति भौप्पवणि भगवद्गौतापवणि सेन्यवसखन 

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

जप्यस्य 

अ 
सच्छ्रय उवाच । यथा स भगवान् व्यासः क्रष्णादपायनो- 

ॐ 2 ९ 

व्रवीत्। तथेव सुदिताः सखव समाजग्मुमद्धौचितः॥ ९ ॥ 

मघाविप्रयगः सोमस्तद्िनं प्रत्यपद्यत । दीप्यमानाश सम्पेतु- 

शिवि सप्र मद्ाग्रदाः॥२॥ दिधाथूत इवादित्यं उदये प्रलय 

खश्यत ! ज्वलन्छा शिखया श्यो मालुनालुदितो दिवि॥२॥ 

ववाशिरे च रीप्रायां दिभ्मि गोमाभुवायसाः। लिप्समानाः 

असोरासि मांख्प्रोखितभोजनाः॥ ६ ॥ अन्यनि पार्थानां 



४२. अद्हामारतम् । 

द्धः करूपितामद्दः। भरदाजात्मजशैव प्रातर्त्याय रुंयतौ ॥५॥ 
जयोऽस्तु पाण्डुपुताणामिल्यू चतुररिन्दमौ ! युभुधातै तवार्थाय 
यथां ख समयः कृतः॥६॥ सुवघधमंविशषन्नः पिता देवतव्रत- 

स्तव । समानीय मंरौपालानिदं वचनमव्रवीत् ॥०॥ दृद वः 

त्रिया दार खगं वापाद्तं मदत् । गच्छध्वं तेन गक्रस्य ब्रह्म 

गाश्च सलोकताम् ॥८॥ एष वः श्रुतिजः पन्याः पूः पू्व॑तरैः 

कृतः। सम्यावयष्वमादानमव्यग्रमनसो युधि ॥# €< ॥ नाभा- 

रख ययातिश्च मान्धाता न्धी ठृगः। संसिद्धाः परम स्थानं 

गता कर्डमिसेद्रैः ॥ १०॥ अधर्मः त्तत्नियस्यैष यदहयाधिमरणं 

रे यदाजौ निधनं याति सोऽस्य धमं; खनातनः॥ ११॥ 

एवमुक्ता मददौपाला भोसरेण भरतम । निययुः खान्यनौकानि 

श्नोमयन्तो रथोत्तैः॥९२॥ स तु वैकन्ननः कणैः सामाव्यः 

ख वन्धभिः। न्याचितः समरे शस्तं भोसेण भरतषभ ॥ १२॥ 

अचेतकणः पत्रासे राजानयैव तावकाः। नियेभुः सिंदनारेन 

नादयन्तो दिगो दम ॥ १8६॥ वेतन्छतरः पताकाभिष्वजलवारणा- 

वाजिभिः तान्यनौकानि भोभन्ते गङूरथपदातिभिः ॥१५॥ 

मेरौपणवश्व्देश्च दुन्द्मौनाच्च निखनंः। रथनेभिनिनाद्ख् 

बभूवाकुलिता मद्दौ ॥ ९६ ॥ काञ्चनाङ्गद केयूरं ; कामुकैश्च मदा- 

रथःः। भ्ाजमाना व्यराजन्त सामयः पवेता दव ॥ १९० ॥ 

ताक्लेन मदता भौषखः पञ्चतारेण केतुना! विमलादिल्यसद्काश- 

सतस्यौ कर्चसूपतिः॥ १८॥ यै लदौया महेष्वासा राजानो 
भरतषभ । श्रवन्तन्त यथादेरं राजन् शान्तनवस्य ते॥ ९९ ॥ 

सतु गोवासनः रेव्यः सहितः सर्ब॑राजभिः। ययौ मातङ्राजन 

राजारहण पताकिका ॥२०॥ पद्वणंस््रनोकानां स्वषामग्रतः 

खितः अण्वव्यामा ययो यत्तः सिदलाङ्लकेतुना ॥२९॥ 

शुतायुधश्चित्रसेनः एर्मितो विविरतिः। ण्ल्या शूदियवाद्ञ् 



भौपसपनव्व । ४२, 

विकखंञ्च `मद्ारथः॥२२॥ एते सप्र मद्ेष्वाखा द्रणपुतपएरो- 
7माः। स्यन्ट्नैर्षरवर्माणो भौसस्यारुन् एरोगमाः ॥ २२ ॥ 
तेषामपि मद्ोत्मेधाः णोभयन्ते रथोत्तमाः। ्राजमाना व्यरो- 

चन्त जाम्वुनदमयध्वजाः ॥ २8॥ लीम्बृनदमयो वेदौ कम- 

रडल्विभ्रूषिता । केतुराचाथमुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सद ॥२५॥ 

अनेकग्रतसाददस्रमनोकमनुकषतः। मन्दान् दुर््योधघनस्यारौन्ागों 

मणिमयो च्वजः ॥ २& ॥ तस्य पौरवकालिङद्गगः काम्बोजश्च 

सुटच्चिणः। क्षेमधन्वा च शल्यश्च तस्थ: प्रमुखतो रथाः ॥ २० ॥ 

स्यन्दनेन मदार्खण केतुना तष्मेख च । प्रकर्षन्तेव सेनाग्रं माग- 
धश्च रिप ययौ॥१८॥ तदङ्गपतिना गुरं कृपेण च मनसख्िना। 
र दाभ्रषघनप्रख्यं प्राच्यानां सुमद्दटुवलम् ॥ २९ ॥ अनौक- 

प्रमुखे तिष्ठन् वराद्ेण मद्ायणाः। शुशुभे केतुसुस्ेन राज- 

तेन जयद्रथः ॥२०॥ शतं रथसहस्राणां तस्यासन् व एवत्तिनः। 

अष्टौ नागखदस्ताणि सादिनामयुतानि षट् ॥३९॥ तत् खिन्धु- 
पनिना राक्ता पालितं च्वजिनोमुखम् । गनन्तरथनागाश्वमश्ो- 

भत मद्हदुवलम् ॥३२॥ षष्ट रथस खस्तु नागानामयुतेन 

च। पतिः सवेकलिङ्ानां ययौ केतुमता सट ॥३२॥ तस्य 
पवतसक्गाश्रा व्यरोचन्त महागजाः। यन्बतोमरतुणौरपताकाभिख 
श्लोभिताः॥ २४ ॥ शशमे केतुमुख्येन पावकेन कलिङ्गकः। 

श्वेतचच्छतेण निष्वोण चामरव्यजनेन च॥ ३५ ॥ केतुमानपि 
मातङ्ग विचित्रपरमाङ्घग्म् । ग्रासितः समरे राजन् मेषस्य दव 
भानुमान् ॥ ३६ ॥ तेजसा दौष्यमानस्तु वरणं तं समास्खितः। 

भगदत्तो चयौ राजा वथा वच्रधरस्तथा ॥ २० ॥ गजस्छन्ध- 

गतावास्तां भगदत्तेन रुम्मितौ । चिन्दानुविन्दावावन्द्यो कैतु- 

मन्तमनुत्रतौ ॥ ३८ ॥ सरथानौकवान् ब्यूदो ₹दस्त्यङ्ो दप 

प्ौप्रवान् । वाजिपन्लः पतल्युग्रः प्रडसन् रुवतोसुखः ॥ २< ॥ 



~ 

४9५ मभडासारतम् । 

द्ररेन विदितो राजन् राज्ञा शान्तनवेन च। तयेवाचाश्च- 

एुत्रेख वालौकेन कृपेण च ॥ ४० ॥ 

दति भौपप्षणि भगवदरौतापर्दरि सेन्यवसपने 

सप्ररणोऽध्वायः॥ ९७ ॥ 

सचय खवाच। तती सुद त्तात्तसुलः शब्दो हदय कम्पनः| 

भ महाराज वोधा प्रबुशुदछताम् र १९॥ शह्दुन्द्भि- 

घोषे वारणानाञ्च तंडितः। नेभिषोषरथानाच्च रौश्चतौव 

वसन्धरा॥२॥ हयानां देषमाणानां चोषाना्चेव गज्जताम् । 

तरेनेव नभोभूमिः न्दे नापूरितन्तदा॥ ३ ॥ पत्राणां तव 
दुष पाण्डवानां लयैव च। समकम्पन्त सैन्यानि परस्परखमा- 
गे ॥ 8॥ तत्र नागा रथाश्चैव जाम्बूनद विद्धूषिताः। भ्राज- 

माना व्यदृश्यन्त मेषा दव सविद्युतः ॥५॥ ध्वजा वद्धविधा- 
कारास्तावकानां नराधिप) काञ्चनाङ्दिनो-रेज॒ञ्लिता इव 

पावकाः॥६॥ खेषायैव परेषाञ्च समदटश्यन्त सारत। महेन्द्र 
केतवः शुभ्वा मडेन्दरसदरनेष्विवे॥ ॐ ॥ काद्नैः कवचक 

उवलितार्कसमप्रमैः। सनद्ाः समटश्यम्त ज्वलनाकंसमप्रमाः ॥८॥ 

कुरुयोधवरा राजन् विचितराुषकामकाः । उदयते रायुमैधित- 

स्तालवद्धाः पिनाकिनः ॥<॥ ऋषभात्ता महेष्वासाश्वसमुखगता 

वभुः। पृष्ठगोपास्तु भौमस्य एतास्तव नराधिप ॥ १९० ॥ दुःषा- 

सनो दुविंसद्ो दुमखो दुःसदस्तथा । विवि सतिचित्रसेनो विक- 
संख मदह्ारथः॥१९॥ सल्यत्रतः पुस्मितो जयो भूरिखवाः 
्रलः। रया विं ् तिसादस्तासतयषामतुयायिनः ॥ १२ ॥ अभौ- 

घाद्ाः शूरसेनाः श्रिवयोऽथ वसातयः 1. णलु मत्पयास्तथा- 

म्बष्टास्त गततः कीौकयासतथा ॥ ९२ ॥ सोवोराः कितवाः प्राच्याः 



सीसमरपन्वं । ग । 

प्रतीच्यो रौच्यवालिनः। दादरेते जनपदाः स्वे शूरास्तनुलखजः 
॥ ९४॥ मदहता रथवशेनते ररक्षुः पितामद्म् । अनीकं टम 

साहस्रं कुच्छराणां तरखिनाम् ॥९५॥ मागधो येन नृपति- 

सतथानौकन्तमन्वयात् । रयानाच्क्ररच्चाख पाद्रच्ताश्च दन्तिनाम् 

॥ ९६ ॥ अभवन् वादिनीमध्ये ्तानामभुतानि षट् । पाद्ा- 
ताश्वाग्रतऽगच्छन् धनुश्र्माखिपाणयः ॥ ९० ॥ अनैकश्तसादसरा 

नखरप्राखयोधिनः। गरक्तौदिर्यो दयेका च तव पुत्रस्य भारत । 

्रटृश्यत महाराज गङ्व यसुनान्तरे ॥ १८॥ 
> 

दूति भौोप्पवणि भगवद्नौतापर्वरि सेन्यवस्छने 

अषटटादरणशोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 

धतराष्रउवाच) अन्ञोद्धिण्या दगकाञ्च व्यदढ़ां दृष्ट्रा युषि- 

छिरः। कथमल्पमन सन्येन प्र्यव्यदखतपार्डवः॥१॥ यीवेदं 

मानुषं व्यद्धं द्वं गान्धवमास्रम्। कथं भौं स कौन्तेयः 
परत्यव्य दत स्च्छय ॥ २॥ 

सचय उवाच । धत्तरष्टान्यनौकानि दष्टा व्य डानि 
पाण्ड़वः। अभ्यमाषत धमता घमराजो धनक्छ्रयम् ॥२॥ 
मदि वचनात्तात वेदयन्ति उदस्यते! सूंहतान् योधधेदल्यान् 
काम विस्तरयेत् बह्भन् ॥8॥ सचौमुखमनौकं स्यादल्पानां 

वद्धभिः सह ! अस्माकञ्च तथारेन्यमल्मीयः स॒तरां परः ॥ १ ॥ 

एतद चनमान्नाय मदर्व्य पाण्डव । एतच्छला धर्मराज प्रल्य- 
भाषत पार्डव. ॥ & ॥ एष॒ व्यद्ामि ते व्यद्धं राजसत्तम 
दुलयम् ।! अचलं नाम वच्ाख्यं विदितं व्पाणिना॥ ७ ॥ 
यः सवात इवोद्धतः समरे दुःखः परः खनः पुरो योद्सते 
न भौमः प्रहरतां वरः ॥८॥ तैजासि रिपुसेन्यानां मदन् 



४६ महाभारतम् । 

परुषरुत्तमः। अग्रेऽग्रणौर्योत्साति नो गु्लोपायविचक्तणः ॥९॥ 

यं द्रा कुरवः रर्ढ दुर्योधनएुरो गमाः। निवत्तिष्यन्ति संतस्ताः 

खिदन्ञुद्रसगा यथा॥१०॥ तं स्वसंखरविष्यामःप्राकारमकुतो- 

मयाः। भौमं प्रदरतां खष्टं रेवराजमिवामराः॥ १९१॥ नदि 

सोऽस्ति एमांञोकै यः सक्र तकोदरम्। द्रष्टमद्युग्रकर्माणं 

विषहेत नरषंमम् ॥ १२ ॥ एवमुक्ता मद्दावाद्धस्तया चक्रे घन- 

च्यः। न्द्ध तानि बलान्याशु प्रययौ फाल्वुनस्तथा । ९३ ॥ 

सस्यृयातान् कुसन् दृषा पाण्डवानां मद्ाचसूः। रङ्गव पूर्णा 

स्तिमिता स्यन्दमाना व्यदृश्चत ॥ ९९ ॥ मौमसेनोऽग्रणोसतेषां 

धष्टयुन््श्च वौध्यवान् । नकुलः सददेवख ष्टकेतुख पाथिवः ॥९५॥ 
विरए्ट्च ततः पश्चात् राजायाच्चौदिणौचतः। भ्नाठभिः सद 

परैश्च सोऽभ्यरत्तत प्ष्ठतः॥ १६॥ च्क्ररक्तौतु भौमस्य माद्रौ- 

एतौ मददाद्यतौ। द्रौपदेयाः ससौभद्राः ष्ठगोपास्तरखिनः 

॥ १० ॥ शृष्टयुम्नरय् पाञ्चाल्यस्तेषां गोप्रा मद्ारथः। सुहितः 

एृतनाश्ुरेरथसुखेयः प्रभटद्रकैः॥१८॥ श्खिर्डौतु ततः पश्चा 

दचंनेनाभिरचितः। यत्तो भौपविनाश्ाय प्रययौ मरतषम 

॥ १९ ॥ पृष्टतोऽप्यजनस्यासोत् युयुधानी महावलः। चक्ररच्तां 

तु पाद्घाल्यौ युधामन्युत्तमोजसो ॥ २० ॥ कैकोया धृष्टकेतुश 

चेकितानश वौश्यवान्। भौमनो गदां विभ्रत् वच्रलारमयौं 

टृद्ाम् ॥ २१॥ चरन् वेगिनः मदहता समुद्रमपि णोषधेत्। एते 

तिष्ठन्ति सामात्याः प्रेत्तन्तस्ते जनाधिप ॥२२॥ शतरष्टस्य 

दायादा दति वौमल्सरव्रवौत्। भौमसेनं तदा राजन् दथ्यन् 

रुमद्धाबलम् ॥ २२ ॥ व्रुवाणन्तु तथा पाथ सवखन्यानि भारत । 

रपूजयस्तद्ा वाग्भिरनुकूलाभिरादवे ॥ २8॥ राजाठ् मध्य 

मानोके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । वद्धिः कुच्ञरम त्ेश्चल्धरचल- 

रिवि॥२५॥ ग्रत्तौद्िण्याथ पाञ्चाल्यो चन्नसेनो महामनाः । 



भौष्पपञ्व । < 

विराटमन्वयात् पञ्चात् पाण्डवाथे पराक्रमी ॥ २६ ॥ तेषा- 
मादिव्यचन्द्राभाः कनकोस्रमभूषरणाः । नानाचिद्कधरा राजन् 

रथेष्वासन् महाध्वजाः ॥ २७ ॥ समुत्साश्च ततः पश्वात् चष्ट 

दस्नो मद्ारथः। भराठभिः सद एतैश्च सोऽभ्यर चत् युधिष्ठिरम् 

॥ २८॥ लछख्दौयानां परेषाञ् रथेषु विपुलान् व्वजान्। अभि- 

भूयाजंनस्येको रये तस्थौ मह्ाकपिः॥ २<॥ फाद्ातास्ग्रतो 
गच्छन्नसिश्रत्तयुष्टिपाणयः । अनेकश्तसादसखरा भौमसेनस्य रक्षिः 

॥३०॥ वारणा दरसादस्ा प्रभिन्तकरटासुरखाः। शूरादेम- 

मयैर्जालेर्टीप्यमाना दूवाचलाः॥२१९॥ न्षरन्त इव जसता 

मार्ट; पद्यगन्धिनः। राजानमन्वयुः पश्चाचलन्त दूव पवता; 
॥ ३२ ॥ भीमसेनो गदां भौमां प्रकषंन् परिघोपमम् ) प्रचकर्ष 

मह्ारैन्यं दुराधष महामनाः॥ ३३२ ॥ तमक॑मिव दुष्पच्य 
तपन्तमिव वादिनौम्। न शेकुः सव योधास्ते प्रतिवौलितुमन्तिके 

॥२६॥ वजो नामैष स ्यद्धो निभेयः सवतोमुरखः। चाप- 

षिदयुतघ्वजो घोरो गुप्तो गाण्डौ धन्वना ॥२५॥ चं प्रतिव्यच् 

तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वादिनम् । अजेयो मातुष लोकै पाणर्डवै- 

रभिरस्तितः॥ ३६॥ सन्धां तिष्ठत्सु सैन्येषु स्ग्धस्योद्यनं प्रति। 

्रावाल्छणष्ठतो वाथुनि रभे सतनयिल्मुमान् ॥ ३७ ॥ विष्वस्बाताश्च 
विवबुनीवै रकरवपिंण-। रजौ यमानन्तु तमसाच्छछादय- 
च्वगत् ॥ ३८ ॥ पपात महतौ चोल्का प्रा्य्खलौ भरतम, 
उदयन्तं सूध्यमा्टव्य व्यगौयत मदाखना ॥ २<॥ अथ सच्नीय- 
मानेषु सेन्येषठ भरतपेम ! निष्यभोऽभ्य् ययो खख: रुषोषं भू- 

खचालवच॥६७०॥ व्यभौयथत सखनादा श्च गूस्तदा भरतषभ । 

निर्घाता वहवो राजन् दिक्च सर्वासु चाभवन् ॥६१९॥ प्रादु 

रासौद्रजस्तोव्रं न प्राज्ञायत क्िञ्चन। ध्वजानां धूयमानानां 

सद्धसा मातरिण्वना॥ ६२॥ किङ्गिणौजालववबानां काद्चनस्रग्- 

० ष्टो 9 
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वराम्वरेः। मतां सपताकानामादिव्यसमतेलसाम् ॥ ४२ ॥ सय 
भणमणणीभ्रतमासौ तालवनेष्विव। एवन्ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा 

युबनन्दिनः ॥ ४४ ॥ व्यवस्थिताः प्रतिबद्ध तव पुत्रस्य वादिनौम् । 
ग्रसन्त दरव मल्नानो योधानां भस्तषम। दृष्ट्यतीो भौमेनं 

गदाणाणिमवस्थितम् ॥ ७१५ ॥ 

दरति भौप्मपवंणि भगवद्ौतापर्वणि पार्डवसेन्यव्य हे 
एकोनवि ऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 

छतराष्र उवाच। सूर््योदधे स्य के तु पूवं गुधुल्रवीं 

दटुष्यमाणा दूवासन्। मामका वा भौमनेताः समोपै पाण्डवा 

वा मौमनेत्रास्तदानौम् ॥ ९॥ केषां जघन्यौ रोमस्य रुवाय् 
केषां सेनांशापदाच्वाभषन्त। केषां यूनां सुखवखः प्रसन्नाः खव 

मे लं ब्रूदि तच यथावत् ॥२॥ 
सच्छय उवाच ! उभे सेने तुव्यमिवोपयाते उभेव्यदे ष्ट 

सपे नरेन्द्र उभे चित्रे वनराजिप्रकाशे तयेवोमे नागरथाश्च- 

पूर्थ॥३॥ उभे सिने तव्यो भौमद्पे तसैवोभे भारत दुर्वि- 

घ्य! तरैवोभे खर्गजयाय रुष्टे तथेवोभे रुत्एरुपो पलु ॥४॥ 
पञ्चाकुखाः कुरवो धात्तराषटाः स्थिताः पाथाः प्राद्युखा योध्य- 
माना; 1 टेघेन्द्रशेनेव च वीरवाणां रविन्द्रसेनैव च पार्डवानाम् 

॥१॥ चक्र वायुः पृष्ठतः पार्डवानां धात्तराष्टरान् प्रवापद्ा 

व्याद्दरन्ति गजेन्द्राणां मदगन्धांख तोव्रान्न सेहिरे तव पुत्रस्य 

नागाः॥ ६ ॥ दुरयषनो रदस्तिनं पद्चवख सुवणंकच्चं जालवन्तं 

प्रभिन्म् । समाख्ितो मध्यगतः कुरूणां संस्तयमानो वन्दिभि- 

मारश्च ॥ > ॥ चन्द्रप्रमं श्वेतमथातपत्रं खोपणंस्लग्भ्नाजते 

चोत्तमे! तं सर्वतः धकुनिः पर्वतीयः सवै" गान्ारेर्याति 
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गान्धारराजः ॥८॥ भौषमोऽग्रतः सर्वसैन्यस्य तदधः श्रदं तच्छतः 
भक तधनुः रुखद्गः । श्ं तोष्णौषः पारडरेणा च्वजेन श्ठं तेरण्ठः 
र तरैलप्रकारः॥०॥ तस्य सेन्ये धात्तरष्टा्च स्वे वाही 

कानाभेकरटिणः एल । ये चाम्ब्ठाः त्त्रिया यै च सिन्धेस्तथा 

सोवोराः पञ्चनदा शुराः॥१०॥ पोरीदयेरुक्रमो महहातलप 

द्रोणो धतुष्याणिरदौनर्चखः। श्रास्ते गुसः प्रायशः सवरान्नां 
सयाच भूमीन्द्र इवाभियाति ॥९९॥ वादच्तिः सर्वसैन्यस्य मध्ये 

ष््रिवाः एरुभमित जय! शसा मत्सयाः केकैयाश्चति सव 

गजानोके भरतरो योल्वमानाः ॥ १२ ॥ शरहतश्रो तरमा तसः 

मद्ेष्वासो गोतमञ्चित्रयोघौ। शकैः किरातंयवनेख साच तदा 

चम्ूसुत्तरतोऽभियाति॥ १२१ संसष्ठकानामयुतं रथानां खलयु- 

जयो वाजनस्येति ष्टाः । येनाकलंनस्तेन राजन् कतास्ाः 
प्रयातारस्ते व्रिगर्ताश्च शुराः ॥ ५४ ॥ साग्रं एतसद्दखत्तु नागान 
तव भारत। नाभ नागै रथ्यतं शतमश्वा रथे रये॥९५॥ 
ररव ऽप्रव टम धानुष्का धानुष्कद्श चभिणः। एवं व्यदटढ्ान्यनौ- 

कानि भौष्ेण तव भारत॥९६॥ संव्यच्छ मानुषरंव्यद्धं रवं 

गन्धवमासुरम् । दिवसे दिवस प्राप्न मौपः रान्तनवोऽग्रणीः 

॥१९०॥ मदारथोघविपुलः समुद्र इव घोषवान् ! भषण 
धात्तराष्राणां व्यद्दः प्रलयच्छुखो युधि ॥ १८ ॥ अनन्तस्पा 
ध्वजिनी नरेन्द्र भौमा दीया न तु पाण्डवानाम्! ताखधेव 

मन्ये ठतो दुष्यष्ष्यां यस्या नेता को ्वश्वालुनश्च ॥ १९ ॥ 
€ ५ ९ 

दूति भौष्प्वेखि भगवद्नौतापवणि संन्यवखंने 

विणेऽध्यायः॥ २० ॥ 
दिदे 
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सच्लय उवाच । व्रतो धाततरण्स्य शेना ट्र समुदयताम् ) 

विषादमगमत् राजा तन्तौ पुतो युधिष्ठिरः ॥ ९॥ व्यं भोसेण 

चामेटां कर्पितं प्रच्छ पाण्डवः अमेदयाभिव संप्रेच्य विवर 

ऽज नमत्रवोत् ॥२॥ धनच््रय कथं पक्यमस््ाभिर्योद्ध मावे । 
धातरा म्ावादो धेषां यौदा पितामदः॥३॥ ग्रत्चोभ्यो- 

ऽयममेदयश्च मौोसेणामितलकषिणा । कल्यितः शास्तटृ्टेन विधिना 

भूरिव्सा॥8॥ ते वयं संय प्राप्ठाः ससेन्याः शएत्रकषरण | 

कथमस््ात् मद्ाव्य हादुल्ानं नो भविष्यति ॥ ५॥ अथाजुंनो- 
ऽब्रवीत्याथ शुधिष्ठिरममितदहा 1 विष्रखमिव संप्रच्य तव राज- 
म्नोकिनौम् ॥ &॥ प्रन्नयाभ्यधिकान् शूरान् युणयुक्तान् वद्ह- 

नपि। जयन्त्यल्यतरा येन तम्निवोघ विशस्पते ॥ ॐ ॥ तत्रते 

कारणं राजन् प्रवच्छाम्यनसयवे। नारदस्तमषिवद भौपद्रोरौ 

ख प्राण्डव॥ ट ॥ एवमेवाथंमाथिद्य युद्ध रैवासुरेऽत्रवीत् । 

पितामद्ः किल पुरा मडेन्द्रादौन् दिवोकसः॥८९॥ नतथा 
वबलवौय्यभ्यां जयन्ति विजिगौषघवः। यथा रुल्यानृ साभ्या 

धर्थिरीकेन चानघ ॥ ९० ॥ न्नाला धर्ममघर्मञ्च लोभञ्चोयम- 

मास्थिताः। भुध्यघ्वमनदङ्गारा यतो घम॑स्तती जयः ॥ ९९ ॥ एवं 

रालन् विजानोद्धि धवीऽस्साकं रणे जयः। यथातु नारदः 
प्राह वतः कृष्णस्ततो जयः॥ ९२ ॥ गुणभूतो जयः कृष्णे 

पृट्तोऽन्येति माषरवम् । तद्यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्वापरे गुणः 

॥ १३ ॥ अनन्ततेजा गोविन्दः त्रपूरीषठ निव्ययः। एसषः 

सनातनतमो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ५९६ ॥ प॒रा छेष हरि- 

भता विकुण्टोऽकुष्टसायकः। सुरासुराणां विस्फज्ननव्रवोत् के 

जयन्त्विति ।॥ १५ ॥ अनु कृष्णं जथमेति यंसक्तं तत्र तन्नितम् । 

ततण्सदाद्धि लेलोक्यं प्राप शक्रादिभिः सुरः ॥९६॥ तच्छ 
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तन व्यथां काच्चिदिदह पश्यामि भारत। चस्यतेज्य॒मापास्ते 

विश्इभुक् लिदिवेश्वरः॥ ९० ॥ 

दूति भौष्मपर्वैणि मगवहौतापवि शुक्िषठिरालुन- 
संवादे एकविंणोऽच्छायुः ॥२९॥ 

सच््नय उवाच । ततो युधिष्ठिरं खत स्वां सेनां खमनो- 

दयत्। प्रतिव्य हन्ननौकानि भौस्रस्य भरतषमभ ॥९॥ यथो- 

दिष्टान्यनोकानि प्र्व्य. न्त पाण्डवाः । स्वर परममिच्छन्तः 

सुयुद्धेन कुर्द्धाः ॥ २ ॥ मध्ये पिखण्डिनोऽनौकं रचितं रुव्य- 

साचिना। षटदयुस्बश्र न्नग्रे मौमसतेनेम पालितः ॥३॥ अनोक 

दक्षिणं राजन् युयुधानेन पालितम् । यओौमता सालताग्रेपरण 

श्फ्रेसोव धलुखता ॥६॥ महेन्द्रयानप्रतिमं रथन्तु खोपस्छर 

ष्ाठकरत्रचिव्रम् । युधिष्ठिरः काद्धनभार्डभुक्तं रुमास्थितो नाग- 

कुलस्य मध्ये॥५॥ समुचितं दन्तशलाकमस्य सुपार्ड्र छत 

मतीव भाति। प्रदच्तिणञ्येनसुपाचरन्ति महषयः रुस्तुतिभि- 

मदोन्द्रम् ॥६॥ एरोदिताः एतुवधं वदन्ति ब्रह्मषिसिद्धा स्तुत- 

वन्त एनम ! जप्ये मन्वे म्ोषधोभिः खमन्ततः खस्त्रयन 

व्रवन्तः ॥ @॥ ततः सुदस्लाणि तथेव गाञ्च फलानि पुष्पाशि 

तयेव निष्कान् । कुद्धत्तमो त्राह्मणखाच्महालमा कुवन् ययो शक्र 

दवामरेणः॥ ८॥ सष्टसतसूञः शएतकिङ्किणोकः पराद्वगजास््- 

मददेमचित्ः। रथोऽजं नस्याणिरिवाचिमालौ विभ्राजते श्व त- 

हयः सुचक्रः॥ < ॥ तमाख्ितः कैशवसखंस््दौतं कपिध्वजो 

गार्डिववाणपाणिः। धनुद्ैरो यस्य समः एथिव्यां न विद्यते नो 

भविता कदाचित् ॥ १० ॥ उदत्तयिष्यंस्तव एत्रसेनामतौव रोद 

स॒ विभति खपम्। अनायुधो यः सुभुजो भुजाभ्यां नरस 
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नागान् युधि भक्त कुर्यात् ॥ १९ ॥ सु भौमसेनः सुहितो यमार्भ्या 
तकोदरी वौररथस्य गीप्ठा। तं तत्र सिंदर्षभमत्तखेलं लोके 
मन्द्र प्रतिमानकल्यम् ॥ ९२ ॥ समौच्छ सेनाग्ररतं दुरासद सं- 
विव्यथः पङ्कगता यथा दिपाः। दकोदरं वारणराजदप योधा- 
स्रीया भवमगमसन्लाः॥ ९३ ॥ अभोकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुरं 

दुरासदम् । अब्रवीत् भरतपरष्ठ गुडाकेशं जनादैनः॥ १६॥ 
वासुदेव उवाच । य एष रोषात् प्रतपन् बलस्थोयोनः 

सेनां खि दूवाचकषं। स एष भीष्मः कुरवंगकैतुर्थनादता- 
स्वि श्तं वाजिमेधाः ॥ १५॥ एतान्यनौकानि मद्धातुभावं गदन्ति 

मेषा इव रभ्सिवन्तम्। एतानिष्टला एुरुषप्रवौर काड्ख युद 

भरतपभेण ॥ १६ ॥ 

द्रति भौसपकंरि भगवदौतापवैणि यखौङृष्णाजलुनसं बारे 
दाविषोऽध्यायः ॥ २२॥ 

सचय उवा । धात्तराष्टरवसं दष्ा युद्धाय समुपस्छितम्। 

परजनस्य दिताथीय कृष्णो वचनमव्रषौत् ॥ ९॥ 
खौोम्गवानुवाच। शुचिभूता मदावाद्टो संग्रामाभिमुखं 

स्थितः! पराजयाय श्वूणां दुगास्तोठमुदौरय ॥ २॥ 

सचय उवाच ! एवमुक्तोऽजुनः रुद्धे वासुदेवेन धौमता । 

श्रवतौख रथात् पाथेः स्तोत्माद् कृताच्ञलिः ॥ २॥ 

गरन वाच! नमस्ते सिदसेनानि आथे मन्द्रवाखिनि।' 

कुमारि कालिं कापालि कपिल कृष्एपिङ्गले ॥ 8 ॥ भद्रकालि 

नमस्त॒भ्य' महाकालि नमोऽस्तु ते । चण्डि चण्ड नमस्तुभ्य तारिखि 

अरवखिंनि॥५॥ काल्यायनि महाभागे करालि विजये जये । 

रििखिपिच्छष्वजघरे नानाभरणएश्रषिते ॥ ६ ॥ ्रटशरुलुप्रदरणे 





प 8 मद्टाभारतम् । 

बदली मुष्यत वन्धनात् ॥२२॥ दुर्गे तरति चावग्वं तथा चौर- 
वि मुच्यते । संग्रामे विजयो नित्यं लच्छमोँ प्राप्रोति केवलाम् ॥२६॥ 
अारोग्धगलसम्यन्नो जौवेत् वष्तं तदा। एतत् द््टं प्रसादात्त 

मया व्यासस्य धौमतः॥२५॥ मोदारेतौी न जानन्ति नर- 

नारायणादरषौ । तव पुत्रा दुरालानः रुव मन्यूवश्ानुगाः ॥२६॥ 
प्राप्रकालमिद वाक्यं कालपाशेन गुर्िताः। हेपायनो नारदश्च 

कणो रामस्तथा नरः ॥ २७ ॥ अ्रवारयंस्तव सृतं न चासौ तत् 

णहौतवान्। यत्र धर्मो युतिः कान्तियेव दौः यस्तथा मतिः। 
चतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृशस्ततो जयः ॥ रद ॥ 

दति भीष्मपर्वणि भगवद्गौतापवणि दुर्गास्तोतर 
तयोविंश्येऽच्यायः॥ २३ ॥ 

तरा उवाच। केषां प्रहृष्टास्तताग्रे योधा बुध्यन्ति 
सच््य। उदग्रमनसः केवाकेवादौना विेतसः॥९॥ कै 

पूवं प्रादरंस्तवर शु दयकस्यनम् । मामकाः पाण्डवेयाश्च 
तन्ममाचच्तु सच्छय ॥ २॥ कस्य सेनाससुदये गन्धमाद्यससुद्धवः। 

वाचः प्रद्तिणाश्ैव सोधानामतिगज्नताम् ॥२॥ 

सच््ञय उवाच । उभयोः सेनयोसतत्र यौधा ज्टषिरे तदा । 

खजः समाः सुगन्धानामुमयत समुद्धवः॥४॥ संहतानामनौ- 

कानिव्युढानां मरतैम। संसर्गात् खुमुदौ खानां विमदः स॒मदा- 

नभूत् ॥५॥ वादितरश्न्दस्तुसुल्ः श्डभेरौविमिथितः शूराणां 
रणाशूराणां गजजताभितरेतरम् ॥६॥ उभयोः सेनयो राजन् 

मद्दाव्यतिकरोऽभवत्। अन्योऽन्यं वौच्यमाणानां योधानां भरत- 

प्रम । कुच्ञराणाच्च नदत सैन्यानां च प्रहृष्यताम् ॥ ॐ ॥ 

दूति भौस्पर्वणि मगवदरौतापवणि तराष्टसच््नयसं वाद 

चतुविगोऽभ्यायः॥ २8 तै 



सी्सपव्व । १५ 

धतरा उवाच 1 स्क्षते कुस्ते समवेता भुशु्वः। 

मामकाः पार्डवायैव किमकुर्वत सच्रय ॥ १॥ 

सच््रय उवाच । दृष्ठ तु पाण्ड़वानौक व्व -ढु दुर्योधनस्तदा । 

अआचाश्थसुपसङ्गस्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥ पश्येतां पाणडु- 

पव्राणामाचाथ् मदहतोचब्यूम् ! व्यढां द्रुषदएतेन तव शिष्येण 
छषीमता॥३॥ उतर श्युरा महेष्वाखा मौमाजनसमा भुधि। 

युधुानो विराटश्च दुपदश्च महहारथः॥8॥ शष्टकेतुधेकितानः 

काशिराज वौयवान्। पुरुजित् कुन्तिमोजख रीव्यश्च नरपुङ्गवः 

॥५॥ युधामन्यख विक्रान्त उत्तमौजाश्च वौयवान्। सौभद्रो 
दरौप्ल्याख्च स्वं एव मद्ारथाः॥६॥ अ्ाकन्तु विचष्ट 

तान्नियोष दिजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान् ब्रवौमि 

ते॥ 9॥ भवान् भष््रश्च कश्च ऊुपश्च समितिच्छयः। ग्मण्व- 
खामा विकखच सौमद् त्तिञ्चयद्रथः॥८॥ अरन्ये च वद्हव शूरा 

मदर्थः. व्यक्तजीविताः। नानाश्रस्खप्रहर णाः सुवं गुदविशारदाः 

॥ ९ ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भौसाभिरच्िवम्। पर्याप 

लिदभेतेषां वलं भौमाभिरन्तितम् ॥ १०॥ अयनेषु तु सर्वेषु 

यथाभागमवस्थिताः! भौप्रभेवाभिरचचन्तु भवन्तः खव एव डि 
॥१९॥ तस्य सुच्नयन् दष कुस्वद् पितामद्दः। छिंडना् 
विनदोचेः शङ्खः दशौ प्रतापवान् ॥ ९२.॥ ततः यङ्ग मेथश्च 

पणवानकगोमुखाः । सुसेवाभ्यन्यन्त ख शव्दस्तुमुलोऽभवत् 

॥ १३॥ ततः भव ते ये यत मति स्यम्ट्ने स्थितौ । माधवः 

पाण्डवथैव दिव्यौ शुने प्रदघ्मतुः ॥ १४ ॥ पाद्धजन्यं छपोकेगो 

देवदत्तं घनच्यः। पोर्ट दध्मौ मदहागङ्क' मौोमकमां ठको- 
दरः॥ १५॥ ग्रनन्तविजयं राजा कुन्तोएत्रो युधिष्ठिरः । नकुलः 

सद्रेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ काश्य परमेष्वासः 

प्खिष्टौ च महारथः ृष्टदयुस््ो विराटश साव्यकिख्वापरा- 
द डौ ४ 



५६ मद्टाभारतम् । 

जितः॥१०॥ दपदौ द्रौपरेयाञ्च सवशः पृथिवीपते । सौभद्रश 
मद्ावाह्ध रडुान् दधुः पृथक् पृथक् ॥१८॥ स धोप्रो धात्त- 

दाष्राणां दयानि वदारयत्। नभश्च पृथिवौद्धौव तुसुलो ऽस्य 

मुनादयन् ॥ १५९ ॥ ग्रथ व्यवस्थितान् दृष्टा घात्तराषटरान् कपि- 

ध्वजः । प्रदत्ते शस्तसमस्पाते धतुसदम्य पार्डवः। दौ केषं 

तदा वाक्यभिदमाद मोपते॥ २०॥ 

ज्ञेन उवाच । सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्पापय सेऽच्य॒त । 
यावदेतान् निरोक्तेऽदहं योद कामानवस्थितान् ॥२९॥ कैमया 
सद योदव्यमसिव्रणसमुदयभे। योत्सवमानानवेक्तेद्दं य एतेऽत 

समागताः। धात्तराष्स्य दुव यद्धं प्रियचिकौषेवः ॥ २२ ॥ 
सुच्छरय उवाच । एवमुक्तो षौ के्ो गुडाकेशेन भारत । 

सेनयोस्भयोम्ये खयापयिला रथोत्तमम् ॥२२॥ भीष्पट्रीर- 

प्रमुखतः सर्दषाञ्च मरौच्तिताम्। उवाच पायं पश्ैतान् रम- 

वेतान् कुस्लनिति ॥ २४॥ तत्रापश्चत् स्थितान् पाथः पितुनथ 

पितामददान् । अआचाध्यांन् मातुलान् भातुन् युतान् पौत्रान् 

खस्था ॥२५॥ श्वशुरान् स॒द्छदधरैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान् समोच्य स कौन्तेयः स्वान् बन्धूनवस्थितान् । कपया 

परयाविष्टो विषोदन्निदमव्रवोत् ॥ २६ ॥ 

यजन उवाव। दृष्टमं स्वजनं इष्ण शुयु्युं समुपस्थितम् । 
सरन्ति मम गात्राणि सुखञ्च परिशुष्यति ॥२७॥ वेपथ॒श् 

रोर भे रोमदषंश्च जायते। गारीव ख'खते इस्तात् तक् चैव 

परिरद्यते॥स्८॥ नच शक्तोस्यवस्यातु भसतौोवच मे मनः। 

निमित्तानि च पश्चामि विपरोतानि केश्व॥२८॥ नच खेवो- 

ऽनुपश्यामि दतरा खजनमाद्वे । न काड्क विजयं ङृष्णन च 
राच्यं सुखानि च॥२०॥ किन्न राच्येन गोविन्द् किं मोग 

जीवितेन वा। धैषामधं क्राङ्ितं नो राच्यं मोगाः सुखानि 



सोस्पर्व्व । भूः 

च ॥३१॥ त दूभेऽवस्थिता युद्वं प्राणांस्यक्ता धनानि चं) 

अचर्यः पितरः प॒तास्तयेव च पितामद्ाः॥३२॥ मातुलाः 

ष्रवष्रुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा । एतान खत्तुमिच्छामि 

न्नतोऽपि मधुसदटन॥२२॥ अपि ठेलोक्यराच्यस्य हेतोः चिन्त 

मद्टौकते। नित्य धात्तराद्रानः का प्रौ तिः स्याव्जनादैन ॥३६॥ 

पापसेवाखधेरसान् हलेतानाततायिनः । तस्नान्नादा वयं दन्तु" 

धात्तराष्टान् सवान्धवान् ॥३५॥ स्वजनं हि कथं इत्वा सुखिनः 

स्याम माधव! यदयष्येतेने पश्यन्ति लोमोपदतच्ेतसः ॥ ३६॥ 

कुलच्तयज्ृतं दोषं मित्द्रोद्े च पातकम् । कर्थन ज्ञेयमस्राभिः 

षापादसान्निवत्तितुम् ॥ २० ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि- 

जनादैन। कुलन्तधे प्रण्यन्ति कुलधमाः सनातनाः ॥२३८॥ 

धभ ने कुलं कृत्स्तमधर्मोऽभिमवल्यत । अ्रधर्माभिमवात् ङष्ण 
प्रदु्न्ति कुलस्ियः ॥ ३८ ॥ स्तौ दुष्टास वार्ण य जायते वखे- 
सङ्करः ! खङ्रो नरकायेव कुलघ्ानां कुलस्य व ॥ ४० ॥ पतन्ति 

पितरो चेषां लुप्रपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वण- 
सङ्गरकारकैः॥ ४९ ॥ उत्ाद्यन्तं जातिधर्माः कुलधर्माश्च 

शाष्वताः । उत््रन्नकुलधमाणां मतुष्यारणं जनान ॥ ४२ ॥ नरके 

नियतं वाखो भवतौल्यनुशुन्मः । अद्धो वत महत्पातं कन्तु व्यव- 
सिता वयम् ॥ ६३ ॥ यद्राज्यसुखलोभेन न्तु सजनसुद्यताः। 

यदि मामप्रतौकारमश्स्वं गरसखपाणयः। धात्तराष्टा रणे न्यु 
स्तन सैमतर भवेत् ॥ 88 ॥ 

सचय उवाच । एवमुक्ताजनः ख्यं रथोपस्थ डपावित् । 
प्िख्ञ्य सपर चापं शणोकसविगनमान्सः ॥ ४५ ॥ 

इति भौष्प्रवेणि भगवद्तौतापवेणि यौकृष्णाङनसंवादे अलैन- 
विषादो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 



भूष भष्धामारतम् । 

सच्छरय उवाच! तन्तथा कृपयाविष्टमग्रुपूरणं कुले णम् \ 

विप्रौदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधसदनः ॥ ९॥ 

सौ भगवानुवाच । कुनसूवा कष्लमिद् विषमे ससुपस्ितम् । 

द्रनाश्चजषटमखग्धमकौत्िकरमजेन ॥ २॥ कव्य मासन गमः पार्थं 

तरैतखछश्यपपदयते । चुर हष्टयरौवं स्यं ल ल्लो सिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 

अजुन उवाच \ कय रपेम सुध द्रौणद् मधसूदन। 

दूषुभिः प्रतियोद्यामि पूनादावरिखदन ॥8॥ गुरूनदला दहि 

मद्दातुमावान् जेयो भीक्त् मेच्छमपौद लोके । दलाथकामास्तु 

रहनिदैव भुच्ौय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५॥ न च॑तदिद्य 

कतरन्धो गरौयो यडा जधेम चदि वा नो जधैशुः) यानेव दला 

न {जिजौोदिषामस्तेऽवस्िताः ग्रखुखि धात्तराष्टाः ॥ & ॥ कापरय- 

दोपोपदतखमावः पच्छामि लां धमेरम्मूढ्देताः। यच्छेयः 

स्यान्निश्चितं ब्रूदि तके रिष्यस्तेऽदं शधि मां लां प्रपन्नम् ॥ ॐ ॥ 

न हि प्रपश्यामि समाप्नुयात् यच्छोकसुच्छछोषरणमिन्द्रियाणाम् । 

अघाप्य श्टूमाव्षपत्नशदध, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥८॥ 

सन्य उवाच। एवसुक्ता षौकें गुड्ाकेष्ः परन्तपः । 

न चोदा इति गोषिन्दमुक्ता तूष्णी बभूव ह ॥<॥ तसुवाच 

टी कैयः प्रहसन्ति भारत! सेनयोरुभयोम्ये विषौरन्तमिदं 

ठचः॥ १० ॥ 

सौमगवालुवाच । ग्रशोच्यानन्ब सौ चस्सं प्र्नावादं श्र माषसे । 

गतासूनगताद्छ श नालुणेचन्ति पण्डिताः ॥११५॥ नं लवा 

जातु नासंनलं नेभे ज्रनाधिपाः। नच्वन भविव्यासः सव 

वयसतः प्ररम् ॥१२॥ रंह्िनोस्िन् यथा ददे कमार् यवन् 

जरा। वथा देदन्तरप्राष्ठिधीरस्तत न सुद्धति ॥ १३ ॥ भाता- 

खस्तु कौन्तेय न्ौतोषएसखदुःदाः ! अगमापाचिनोऽनिल्या- 

स्तां स्तिति्चख्ठ भारत ॥ ९४ ॥ चं द्धि न व्यथयचन्लेते पुस् 



भौ सपव्वं । धूञ्, 

एरषषम ! स्मदुःखसखं धीरं स्योऽखतताय कलमते ॥ १५ ॥ 

नारुतो वियते भावो नामावो विद्यते सतः। उभयोरपि दष्टो 

ऽन्तस््नयो स्तच्चदस्सिभिः ॥ १ ६ ॥ अविनाशि तु तदिद्धि धेन 

सर्वमिदं ततम् । विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कन्तुमदं ति ॥१७॥ 
अन्तवन्त दमे दहा नित्यस्योक्ताः श्रौोरिणः। अनाशिनोःऽप्र- 

मेयस्य तस्मादयुध्यखच भारत ॥ १८॥ य एनं वेत्ति इन्तार यथैनं 
मन्धते दतम् । उभौ तौ न विजानतो नायं दन्तिन न्यते 

॥ ९८९ ॥ न जायते म्ियतेवा कदाचिन्नायं भूखा भविता वा 

नभूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न न्यते इन्यमाने 

श्ररौोरे)२०॥ वेद्ाविनाशिनि नित्यं य एनमजमव्ययम् ।1 कथं 

ख पुस्षघः पाथं कं घातयति दन्ति कम् ॥२९॥ वासांसि 

जमेरपीनि यथा विद्ाय नवानि सस्ति नरोऽपराणि। तथा 

शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहौ ॥२२॥ 

नैनं छिन्दन्ति शस्वाणि नने ददति पावकः । नं चैनं केदयन्ापो 

न भोषयति मारतः ॥ २३ ॥ च्छ दोऽयमद्ा्योऽयमक्तयी- 

ऽशोष्य एव च । निलयः सर्वैवतः सथाणुर चोलेयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

अरन्यक्तोऽयमचिन्योऽयमविकार्य्यऽय मुच्यते । तस्मादेवं विदि 

लनं नानुशोचितुमददसि ॥२५॥ अथ चैनं निल्यजातं नद्यं वा 

मन्यसे खतम्। तथापि ल्व महहावादो नेनं श्रो चतुमदसि ॥२६॥ 

जातस्य दि ध्रुवो खलयुधरुवं जन्म तस्य च । तस्नाद्परि ार्थऽथ 

न लं ोचितुमद्ंसि॥ २७॥ अव्यक्तादौनि भूतानि व्यक्तमध्यानि 

भारत । अन्यक्तनिचनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ याश्य्य- 

वत् पश्यति कञ्िरेनमा्थ्यैवत् वदति तथैव चान्यः। आश्वथ्वत् 

वैनमन्यः णोति शुलाप्येनं चेद् न चैव कश्चित् ॥२८॥ दरौ 

निल्यमवध्योऽयं रदे सवस्य मारत । तस्मात् सर्वाणि श्ूतानिन 
लं भोचित॒मदसि ॥२०॥ सखधमेमपि चावेच्छ न विकम्पितु- 



5 सद्धःभारतम् । 

मदसि । धर्म्याद्धि यात् मेयोऽन्यत् चत्रियस्य न विदयते ॥३१॥ 
चटच्छया चोपपन्तं खगहारमपातततम्। सुखिनः च्षतियाः पां 
लमन्ते युद्मौटश्षम् ॥३२॥ अथ चमिमं धस्य संग्रामंन् 

करिष्यसि । ततः खधम कौ्तिच्च दिला पापमवापस्यसि ॥ २३२ ॥ 
प्रवो्तिद्धाप्रि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । सम्धावितस्य 

चाकौततिर्मर णाद तिरिच्यते॥ ३४ ॥ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते 
ल्लां मद्ारयाः। येष्राश्च त वद्धमतो भूता यास्यसि लाघवम् 

॥ ३५ ॥ शअवाच्यवादंशख वहून् वदिष्यन्ति तबाह्दिताः। निन्दन्त- 

स्तव सामथ तती दुःखतरन्न् किम् ॥ ३६ ॥ इतो वा प्राप्स्यसि 
सगे जिला वा भोच्छसे मरीम्। तस्रादुत्तिष्ट कौन्तेय युब्राय 

कतनिशखयः ॥ २०७ ॥ सुखदुः सभे कला लाभालाभौ जया- 

जयौ। ततो शुदाय युच्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ एषा 

तेऽभिदिता साड बु्धिर्योगी लिर्मा श्णु। बुद्धया शुक्तौ यथा 

पार्थं कर्मवन्धं प्रदास्यसि ॥३०॥ नेदहाभिक्रमनागोऽस्ति प्रल- 

वायो न विद्यते। खल्यमल्यस्य धममस्य तायते महतो भयात् 

॥ ४० ॥ व्यवसायाल्सिक्रा बुद्धिरेकेद कुर्नन्दट्न। वद्धणखा 

न्यनन्ताश्र बुडयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४९॥ यामिमां पुष्पितां वाचं 

प्रवदन्यविपञ्चितः। वेदवादरताः पायं नान्यदस्तौति वादिनः 

॥ ४२॥ कामाल्ानः खगपरा जन्बकमफलप्रदाम् । ग्रिचा- 

विश्रेषवद्ला भोगे प्व्चगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भीगेप्व प्रसक्तानां 

तयापद्छतेतसाम् । व्यवसायालिका बुद्धिः समाधो न विधौ- 

यते ॥ 8६ ॥ तरेगुखविषया विंदा निस्वैयु्षो भवाजुन । निर्दन्दरो 

निल्यसखस्थो निर््यगन्तेम आत्मवान् ॥ ६५ ॥ यावानथे उद्- 

पाने सर्वतः संष्रतोदके।! तावान् स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजा- 

नतः ॥ ४६ ॥ कमंखेवाधिब्रारस्ते मा फलेषु कदाचन) नमा 

कमं फलद्देतुभुमः ते सङ्ग स्लक्णि ॥ 9० । योगस्थः कु 



मौष्पपन्व । ६१ 

कर्मासि सङ्" त्यक्ता धनच्छय । सिद्धयासिडोः समो श्ूवा समलं 

योग उच्यते॥८॥ दरेण द्यवरं कमं बुद्धियोंगाद्नच्य। 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ बुद्धियुक्तो 

जहातीह उभे सक्रतदुष्कुते। तसात् योगाय शुच्यख चोगः- 

कर्मसु कौशलम् ॥५०॥ कमज बुद्धियुक्ता दि फलं क्ता मनी- 
षिणः जन्मबन्धविनिसुक्ताः पदं गच्छन्यनामयम् ॥ ५९॥ यदा 

ते मोष्कलिलं वुद्धिव्यतितरिष्यति। तद्धा गन्तासि निर्वदं 

खातव्यस्य श्रुतस्य च ॥१५२॥ श्चुतिबिप्रतिपनननाते यदा श्थास्यति 

निश्चला! खमाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 

अर्जन उवाच । स्थितप्रक्गस्य का भाषा समाधिस्थस्य के एव । 

स्थितधीः सिं प्रमाष्रित किमाखौत व्रजेत किम् ॥ ५8 ॥ 

यौभगवालुवाच । प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पाथं 

मनोगतान्! अआल्न्येवाल्मना तुष्टः स्तितप्रन्नस्तदरोच्यते ॥ ५५ ॥ 

दुःखेष्वलुहिगनमनाः सुषु विगतस्ुद्दः । वौतरागभयक्रोधः 
स्थितधौरमुनिरुच्यते ॥ ५६॥ यः खवेत्ानभिच्लेदः तचत् प्राप्य 

शभाशुमम् । नाभिनन्द्तिनरेष्टितस्य प्रज्ञा प्रतष्िता॥१५७॥ 

यदा खुहरते चायं कूर्मऽङ्ानौव सुवथः। दद्दरियाखणौन्द्रिया- 

यभ्वस्तस्य प्रज्ञा प्रतिदषिता ॥ १८॥ विषया विनिन्तन्ते निरा- 

हारस्य टरे्िनः। रख्वच्जं रसोऽप्यस्य पर दष्टा निवन्तते॥१९॥ 

यततो द्यपि कौन्तेय पएुस्षस्य विपञश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमा- 

योनि शरन्ति प्रसभं मनः॥&०॥ तानि ख्वरि संयम्य युक्त 

असीत मत्परः! वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्धिता 

॥ ६१९ ॥ ध्यायतो विषवान् पुखः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् 
सच्ञायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते॥ ६२ ॥ क्रोधात् 

भवति सम्मादः सम्मोद्ात् स्छूतिविभ्रमः। खृति्नंणत् जुद्धि- 

नाभो बुदधिनापात् प्रणश्यति ॥ ६२ ॥ रागे वियुत ख विषया- 



६२ मद्ामारतम् । 

निन्द्य खरन्। अआतवश्डेविेयालमा प्रसादमधिगच्छति ॥६8॥ 

प्रसार सनदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो याशु 

लुहिः पय्यवतिष्ठते ॥ &५॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य 

मावना। नं चाभावयतः णन्तिरश्न्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६&॥ 

इन्द्रियाणां दि चरतां यन्मनोऽनुषिधौयते। तदस्य दरति प्रत्तां 

वायुर्नावमिवाश्धखि ॥ ६ ॥ तस्मात् यस्य महावाहो निष्दो- 

तानि सश्र । इन्द्रिया गगिन्दियाथभ्यस्तस्य प्रन्ना प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 

या निष्ण सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमो । यस्यां जाग्रति 

भूतानि सा निशया पश्यतो सुनेः॥ ६< ॥ ब्रापूथैमाणएमचलप्रतिषट 

खमुद्रमापः प्रविश्वन्ति यइत् 1 तदत् कामा यं प्रविशन्ति स्विख 

अन्तिमापरोति न कामकामी ॥ ०० ॥ विद्धाय कामान् यः स्वन् 

पमाश्ररति निखद्दः। निमंमो निरदङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति 

॥ ७१॥ एषा ब्राह्मी खिति: पाथं ननां प्राय विमुष्ति 

शिल्ास्यामन्ताक्ेऽपि ब्रह्म निवांणम् च्छति ॥ २ ॥ 

दूति भौष्मपणि मगवङ्गोतापर्वणि यैौृष्णाजनसंवारे 
षड विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

[न 

गरन उवाच । ज्यायसी चैत् कम॑यास्ते मता बुदिज्ना- 

श्न) तत् किं कर्मशि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 

व्यामिय रव वाक्येन बुद्धि मोदयसौवसे। तदेकं वद निश्चित्य 

येन खेयोऽदमाप्रयाम् ॥ २॥ 

भगवानुवाच । लीकैऽख्िन् दविधा निषा एरा प्रोक्ता 

मयानघ । ज्ञानयोगेन सड्ुधानां कममयोगेन योगिनाम् ॥३॥ 

न कर्मणामनारग्यान्नष्कस्ये एरुपरोऽशचते। न च सन्तयसनादेर 

सिचि समधिगच्छति ॥8॥ न दि कञ्चित् चणमपि जातु 



भोष्यप्रघ्व ६२ 

तिष्ठलयर्म्ञत् । काते वयः कमं सर्वैः प्रकृतिजेगणेः ॥ ५॥ 

कर्भोन्दरिवारि संयम्य य आस्तं मनसषा सरन् । द्न्द्रिया्थन् 

विभूढात्ला निष्याचारः स उच्यते ॥ &॥ यचस्तिन्द्रियाःख मनसा 

नियम्यारभतेऽजुन । कर्मेन्द्रियैः कमयोगामस्तः ख विद्धिष्यते 

॥ = ॥ नियतं कुर् क्म लं कमं ज्यायो च््यकमणः। ररोर- 

चात्रापिचतेनप्रसिथ्येदकर्बसणः॥८॥ यन्ञा्यीत् कमणोऽन्यतर 

लोकोऽयं क्मवन्धनः। तदथ कक्ष कौन्तेय सुक्तस्ङ्कः समाचर 

॥< ॥ सखयन्ञाः प्रजाः ष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन् 

प्रसविष्यध्वनेष वोऽख्िष्टकामधुक् ॥१०॥ देवान् भावयतानेन 

ते द्वा भावयन्तुवः। परस्पर भावयन्तः खयः परमवापस्पथ 

॥ ११९॥ इष्टान् भोगान् दिवो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः\ 

सेतत न प्रदायेभ्यो यो भुङन्ते स्तेन एव सः॥१२॥ यज्ञ 

{शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किलः । भुच्छते ते तघं पाप 

शे पचन्लात्मकार णात् ॥ ९३ ॥ अन्तात् सवन्ति भूतानि पज्जन्या- 

दन्नरुख्ावः। यज्ञात् भवति पज्जन्यो यज्ञः कममुद्धवः॥ ९8६ ॥ 

वारम ब्रह्मोद्धवं विचि ब्रह्माच्चरसमुद्धवम् । तस्मात् सवंगतं व्रह्म 

निलय यन्ते प्रतिछितम् ॥ १५॥ एवं प्रबन्तितं चक्र नानुवत्तय- 

दौद्द यः) चअधाभुरिन्दरिवारामो मोषं पाथं रु जौवति॥ १६१ 

यश्वालसरतिरेव स्याद्ालखटप्रञ्च मानवः। अआद्मन्यव च सन्तुष्ट 

स्तस्य काष्य न विद्यते ॥ ९०॥ नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन 

कथन) न चास्य सर्व॑गरतेषु कश्चिदथव्यपायः ॥१५८॥ तस्रा- 

दसक्तः खततं काव्ये कर्म खमाचर। असक्तो द्याचरन् कम 

परमाप्राति पूर्षः॥ १५९ ॥ कर्मरौव दि संसिद्धिमास्थिता जन- 

कादयः लोकसंग्रदेवापि सम्पश्यन् कन्तुमहसि ॥२०॥ वद्यदा- 

वरति अंष्टठस्तत्तद्वेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरूते लोक 

खद नुदत्तते ॥२९॥ न मे पार्था स्ति कत्तव्य तिष्ठ ली केषु किद्न । 

९ डा ॐ 



६४ मष्ाभारतम् । 

नानवाप्रमवाष्ठव्य' वत्त एव च कमणि ॥२२॥ यदि ष्यष्टंन 

वत्तवं जातु कर्म॑स्वतन्दरितः। मम वर्त्मालुवत्तन्ते मनुष्याः पाय 

सर्व्ः॥२३॥ उत्पीदेयुरिभे लोका न कुच्या कमं चेद्द् । 

खङ्करस्य च कत्तं स्यासुपद्हन्याभिमाः प्रजाः ॥२४॥ सक्ताः 

कर्म॑रयविदंरो यथा कुवन्ति भारत । क्ूष्यीदि दां स्तथासक्तथिकौ- 

पकं गरदम् ॥ २१॥ न वुदधिभेदं जनधैद्न्नानां करमरुद्धिनाम् । 
जोष्रधेत् सुवं कमणि विदान् युक्तः समाचरन् ॥२६॥ प्रकृतेः 

क्रियमाणानि गुरः कर्मासि सर्वशः अदद्ारविम्रटात्ा 

कर्तीदमिति मन्यते ॥ २७ ॥ तचछवित्त॒ मद्ादादहो गुणकम विभा- 
रयोः। गुणा गुखेषु वत्तन्त इति मला न् सष्लते॥२्८॥ 

्ङृतेसुणसम् ढाः रष्बन्ते गुणकर्मसु । तानकृतृस्ञविदो मन्दान् 

ङतस्विन्न विचलेत् ॥ २५॥ मयि सर्वाणि कमांणि सन्त 

स्याध्यालशैतखा । निराणोन्निममो अला शुध्यख विगतच्चरः 

५३०॥ धैमे मतमिदं निद्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। यद्वावन्तो- 

ऽनसूयन्तो मुच्छन्ते तिऽपि कर्मभिः ॥३१॥ चै लेतदभ्वस्यन्तो 

नानुतिष्ठन्ति भे मतम् । सवन्नानविसूढांस्तान् विचि नष्टानचेतसः 

॥२२॥ खटश्रं वेष्टते सखस्याः प्रङतेन्ञनवानपि। प्रकृतिं यान्ति 

भूतानि निग्रहः क्रिं करिष्यति ॥ ३३ ॥ इन्द्रियस्येन्दरियस्या्थे 

दागदेपो व्यवस्थितौ । तयोग व्मागच्छत्तौ दस्य परिपन्िनौ 

॥२8॥ योयान् खधर्म विगुण" परध्मीत् ्लुष्टितात् । खधर्भं 

निवनं खयः परधर्मो भयावहः ॥ २५ ॥ 

यर्जुन उवाच । अथ केन प्रुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्ठय वलादिव.नियोजितः॥ ३६ ॥ 

भगवानुवाच । काम एष क्रोध एष रजोगुणएसमुद्धवः । मदा- 

नो मद्दापासा विद्धो नमिद्ध वेरि्म् ॥ २० ॥ धूमेणान्रियते 

वद्भियैथादपं मेन च। चधोलु नातो गभ स्तथा तिनेद््- 



भौसपन्वं । र 

भाववतम् ॥२८॥ आतं न्नानमेतेन निनी निल्यत्रैरिणः, 
कामद्तपैया कौन्तेय दुष्यूरे णानज्लेन च ^ ३९ ॥ इन्द्रियाणि मनो 

बुद्धिर स्याधिष्टानमुच्यते।! एतर्विंमोदयल्येष्र ज्ञानमद्य रेदि- 
नम् ॥ 8० ॥ तस्ात्वभिन्द्रियाखवादौ निवस्य भरतषभ । पासानं 

प्रजहि छनं ज्ञानविच्ञाननागनम् ५ ४१॥ इन्द्रियाणि परा- 
याहरिन्द्रिधेभ्यः पदं मनः। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्ध: पर- 
तस्तु खः॥ ५२४ एवं बुद्धः परं बुद्धा संसभ्यालानमातनः 
जदि धतु मद्ावाद्ध कामस्धपं दुरासदम् ॥ 8२ ॥ 

दरति भौ्सपवखि भगवद्रौतापवि च्रोङृब्णाजन- 

संवादे खुप्रपिशणेऽध्यायः॥२०॥ 

भगवातुवाच। इमं विवदते योगं प्रोत्नावानदमव्ययम् १ 

श्ववान् मनवे प्राद मतुरिचुकविऽब्रवौत् ॥९॥ एवं परम्यरा- 

च्राप्रमिमं राजर्षयो विदुः सख काकेन मता योगो नष्टः 
यरन्तष॥२॥ स एवायं मच! तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः) 

भक्तोऽसि मे सखा चैति रस्यं छेतदुत्तमम् ॥३२॥ 

रजेन उवाच। षर भवतो जन्म षरं जक विवश्वतः! 

कथमेतदिजनेयां लमादो भरोक्लावानिति ॥७॥ 

मगवाज्ुवपच ! वह्भनि से व्यरगेतानि जन्मनि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वणि नलं वेत्य परन्तप ॥५॥ अजोऽपि सन्न- 

वयाल्मा भूतानामीश्वरोऽपि खन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्यवा- 

भ्याल्ममायया ४ & ॥ यद वदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति 

भारत। अभ्वत्यानमधर्मस्य तदात्मानं ख्जाम्यद्दम् ॥ © ॥ परि- 

त्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कताम् । धर्मसं सखापनार्थाय 

सम्मवामि युगे युगैप्ट॥ जन कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति 

तच्लतः। व्यह्ला दें एनज्जच नेति मामेति चाजुन ॥८॥ 



द् मष्टाभारतम् | 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपायिताः। बद्व ज्ञानतयस 

पूता मद्धावमागताः॥९०॥ चै यथा मां प्रददयन्तं ताँसतयेव 

सजास्यदम् ! मम वत्मीतुवक्षन्ते मनुष्याः पाथं स्वेश्ः॥१६॥ 
काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि' यजन्त इद देवताः। किप्रं हि मालुष 
लोके सिद्धिमवति क्मजा॥१२॥ चातुर मया ख्ष्टं गुण- 

कर्मविभागः तस्य कत्तरमपि मां विद्धाकत्तारमन्ययम् ॥१२॥ 

नमां लिम्पन्ति कर्माणिन मे कर्मफल सद्ा। दरतिमां यो- 
निजानाति कमि स वध्यति॥ १8॥ एवं च्ञाता कृतं कर्मं 
भूरपि सुसुच्लुभिः। कुर् वर्मेव तस्मा पूवः पूवतरं कृतम् 

॥ ११ ॥ किं कर्म किमकभमति कवयोऽप्यत्र मोद्िताः। तत्ते कर्म 

प्रबच्छामि यजन्नाला मच्छसेऽशुभात् ॥१६॥ कमणो चपि वीडव्यं 

योडव्यञ्च विकर्मणः; अकर्मणश्च बोडव्य गहना कमणो गतिः 

1 १०॥ कर्मरखकर्म यः पथ्चेदकर्मणि च कमयः। सदुद्धि- 
मान् मनुष्येषु स युक्तः उत्ख्कमंकृत् ॥ १८॥ यस्य स्व खमा- 

रश््ाः कामसुङ्कल्मवज्िताः। ज्ञानामिद्ग्धकमांणं तमाद्धः परितं 

लुधाः॥ १९ ॥ द्यक्घा कमंफलासङ्ग नित्यढप्तौ निराखयः। कर्म- 

श्यभिग्रवरत्तीऽपि नेव किचित् करोतिसः ॥२०॥ निराग्रौयंत- 

चित्ताला ल्यक्तसर्वपरिग्रहः। शरोर कैवलं कमं कुव॑न्राप्रोति 

किल्िषम् ॥२९॥ यद्ृच्छालामसन्तुष्टो न्दरातौतो विमल्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृलापिन निवध्यते॥२२॥ गतसङ्गस्य 

मुक्तस्य ज्ञानएवदस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रवि- 

लौयते॥ २२॥ ब्रह्यापणं ब्रह्म दविव्र्ाम ब्रह्मणा ह्रतम् । 
त्रद्येव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २8 ॥ टेवक्षेवापरे 

यज्ञं योगिनः पयुपासते, ब्रह्मालावपरे यन्न य ् नैवोप- 

जहति ॥ २५॥ योत्रादौनौन्द्रिवारणन्ये संयमामिषु जुदह्धति। 

श्व्दादौन् विप्रयानन्ये इद्दियामिषु जुह्वति ॥ २६ ॥. स्वी 



भीष्पपव्वं ! फः 

रोन्द्रियकर्माणि प्राणकमाणि चापरे, श्ात्मसंयमयोगाम्नौ 

जुति ज्ञानदौपिते॥ २ ॥ द्रव्ययज्ञासतपोयन्ञा योगयक्ञास्तथा 
परे, खाध्यायन्नानयन्ञाश् यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ अपाने 

जति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे । प्राणापानगतों सुदा 
प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ अपरे नियताहाराः प्राणान् 

प्राणेषु ज्वःत। स्वऽप्येते यज्ञविदो चन्नत्तयितकल््मषाः ॥३०॥ 

यज्ञ्िष्टाखृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ¦ नायं लोकोऽस्य 

ज्ञस्य कुतोऽन्यः कुर्खत्तम ॥३९॥ एवं वडधविघ्ा यज्ञा वितता 

ब्रह्मणोसुखि। कमंजान् विचि तान् सर्वनेवं ज्ञाला विमोच्से 

॥३२॥ येयान् द्रव्यमयात् यद्वत् ज्ञानयज्ञः परन्तप। ख्व 
कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३२॥ तदिद्धि प्रणिपातेन 

परिप्रश्न सेवया। रखपदेच्छन्ति ते ज्ञानं च्रानिनस्तखदश्िनः 

॥ ३8 ॥ यज्न्नाल्ला न पुनममदसेवं यास्यसि पाण्डव। पैन 

भ्रतान्यदेषिण द्ृच्छस्यात्मन्यथो मयि॥३५॥ पि चेदसि पाधैभ्यः 

सर्वेभ्यः पापकृत्तमः! सवं ज्ञानप्रवेनेव व्रजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 

ययेषांसि समिद्धोऽखिभसलसात् कुरुतेऽजन । क्ञानागिनिः सरव॑- 

क्मांचि भस्मसात् कुर्ते तथा ॥२७॥ न डि ज्ञानेन सखटशं पयित- 

मिह विदयते। तत् खयं योगसंखिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 

खनद्धार्बाल्ञभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं खनब्धुा परां णान्ति- 

भमचिरेगााधिगच्छति॥३< ॥ गन्ञथ्चाखद्षानश्च संशर्यात्मा विन- 

ति। नाय लोकोऽस्ति न परोन सुखं संशयात्मनः ॥ 8० ॥ 

योगस्न्यस्तकमांसं च्नानख च्छिनसंश्यम् । अआत्वन्तं न कर्माणि 

निवश्नन्ति धनच्ञय॥ 8१॥ तस्माद्न्नानस्ग्यतं दतस्य ज्ञानासि- 

नात्रनः। छ्िनं संशयं योगमातिष्ठो तिष्ठ मास्त ॥४२॥ 

दरति मौष्पतणि भगवद्गौतापवयि खौङगष्ाजुनख वादे 
ष्टापिंप्ोऽधच्यायुः॥ २८ ॥ 



दैत भष्दानारतम् । 

अजन उवाच। सन्तरासं कर्मणां कृष्णा एनर्योगद्च शंससि । 
यच्छेव एतयोरेकं वन्त ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ ९॥ 

सौमगवानुवाच । खन्तयासः कमं योग निः यस्करावुमो । 

तयोस्त कमसन्नयासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥२॥ क्रेय; स 

निल्यस्न्वासरौयोन इष्टिन काङ्ति। निरदंन््ो हि महावाहो 

सुखं वन्धात् प्रमुच्यते॥ ३॥ सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति 

न पर्डिता. । एकमप्यास्थितः सग्यगुभयो विन्दते फ़लम् ॥ 8 ॥ 

यत् सासः प्राप्यते स्यानं तत् योगीरपि गम्यते। एवां सास्य 

योग वः पश्यति स पष्यति॥५॥ सन्नयारुस्तु महावाहो 

दुःखमाप्मयोगतः। योगयुक्तो सुनित्रंह्य न चिरेणाधिगच्छति 

॥&॥ योगयुक्त विशुदाव्ा विजितात्मा जितेन्दरियः। सव- 

भूतालभूतात्ना कुवन्नपि न लिप्यते ॥ © ॥ मेव किञ्चित् करो 

मति शुक्लो मन्येत तच्छ वित्। पश्यन् स्न् ख, अन् जिघ्रन्न् 

गच्छन् खपन् श्वसन् ॥ ८ ॥ प्रलपन् विजन् ग्ह्नुन्मिष- 

न्निमिषन््रपि। दृन्दरियाणोन्द्रिवार्थषु वत्तन्त दति धारयन् ॥ <॥ 

मरषाधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्ता करोतियः। लिष्यतेनस 

पापेन पद्यप्त्रमिवाश्यसा॥१९०॥ कायेन मनसा बुदा केवल- 

रिन्दरयैरपि । योगिनः कमं कुवन्ति सङ्ग" त्यक्वातसभूद्धे॥ १९१॥ 

युकः कमेफलं ल्यक्ता शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः काम- 

कारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १२॥ सवैकमांणि मनसा सन्य 

स्यस्ते सुखं वभौ । नवहार एर दे नेव कुरन्नकारयन् ॥९३॥ 

न कत्तंले न क्माखि लोकस्य ख्जति प्रमु. न कमफलसंयोगं 

सभावस्तु प्रवत्तते ॥ १४ ॥ नादत्त कस्यचित् पापनं चव सुकृत 

विमुः। अक्नानेनादतं ज्नानं तन मुच्धन्ति जन्तवः ॥ ९५ ॥ च्नानेन् 

तु तदक्ञाणं चेषां नापितमालनः। तेषामादिल्यवज ञान प्रका- 

यति तत्परम् ॥ १६॥ तदुन्र् बयस्तद्ात्मानस्तन्नि्ठा सत् पर- 



मौ सपन्व' । ६९ 

चकाः.। गच्छन्यपएुनर! वत्ति च्ञाननिद, तकल्मघाः ॥ १९८ ॥ विदया- 

विनयसम्यन्ने ब्राद्यफे गवि रदस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च 

परिडिताः समदशनः ॥ १८ ॥ दृद्ेव तैज्ञितः सर्गो चैषां खास्ये 

स्थितं मनः! निर्दोषं दि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मखिते स्थिताः 

॥१९९॥ न प्रद्ष्येत् प्रिवं प्राप्य नोडिजेत् प्राप्य चाप्रियम् । 

स्थिरवुदधिरसखंमूदो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ वाच्च 

स्र्धेष्वखक्तात्मा विन्दत्याल्मनि यत्सुखम् । सं ब्रह्मयोगथुक्ताला 

सुखमन्तयमश्ते॥२९॥ यदि सुंखप्जा भोगा दुःखयोनव 
एव ३। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

शक्गोतीद्धेव यः रोद प्राक्परौरविमोच्तणात्। कामक्रोधोड्वं 
वेगं सु युक्लः स सुखौ नरः॥३३॥ योऽन्तःसखुखोऽन्तराराम- 

सथयान्तर्ज्यौतिरेव यः। रु योगौ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि- 

गच्छति ॥ २४ ॥ लभन्ते ब्रह्मनवांणखषयः त्तोणकल्मषाः। 

छिन्तरैधा यतात्मानः सर्ईभूतद्िति रताः ॥२५॥ कामक्रोध 

विमुक्लानां यतीनां चत्वेतसखाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वगीणं वत्तते 

विदितात्मनाम् ॥२६॥ स्पश्णीन् कृता वद्र्बारदयाश्वचुयैवान्तरे 

भुवोः प्राणापानौ समौ कला नासाभ्यन्तर चारिणो ॥ २०॥ 
यत्ैन्द्रियमनोदुच्धिमुनिर्मोत्तपरायणः । विगतेच््छभयक्रोधो यः 

खदा मुक्त एव सः॥२८॥ भोक्तारं यन्नतपखां खव॑लोकमद्े- 

श्रवरम्। सुद्ध सवेभ्रतानां न्नालामां पान्तिख्च्छति॥ २९ ॥ 

दूति भौसपर्वरि भगवदरौतापर्वखि खौक्घष्एाजनस वदं 

एकोनलिंणोऽच्यायः ॥ २९ ॥ 



<© ° मदामभारतम् | 

भगवानुवाच! ग्रनायितः कर्मफलं काथय कमं करोतियः 

स सुन्तयासौ च यमौ च न निरजिनं चाक्रियः।१॥ यं 

सन्रवा्ःमति प्राह्लर्योगं तं विद्धिपःण्टव। न दसन्नयससङ्कल्पों 

योगौ भति कथ्चन॥२॥ आरूरुक्ोभूनेर्योगं क्च कारण- 

मुच्यते। चोगास्लदस्य तस्येव परमः कारसासुच्यते। २॥ यदा 

दि नेन्द्रियायप्र न कश्खनुषल्जते। स्सङ्गल्पघन्नयासौ योगा- 
सद्स्तदोच्यते ॥४॥ उडङ्रेद्ात्नात्सानं नातानमवसादधेत्। 

अ.लेव द्यानो वन्धुरालमेष रिएराकनः॥ ५॥ वन्धुराल्नाः 

नस्तस्य धैनात्पौ वात्न चितः । अनात्मनस्तु तरले वर्तितादरौव 
त्रवत् ॥ &॥ जितात्मनः प्रणन्तस्य परमास्मा समादितः। 

भौतोष्णसु्ठदु.खिष तथा मानापमानयोः॥॥ ज्ञानविक्ञान- 
ल्प्राला कृटख्यो विजितिन्दरियः। युक्त इ्यच्यते योगौ सम- 

लोष्टाश्यकाञ्चनः ॥८॥ सुद्टन्ितराच्यदासौनमध्यस्यदेष्यवन्धुषु। 
साधुष्वपि च पा्पैषु समदद्धिःव॑ शिष्यते ॥<॥ योगौ युच्छञौत 

सततमा्लानं रदखि सितः) एकाकौ यतचित्तात्ा निराभौ- 

रपरिग्रदहः॥१०॥ शवो दरे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमाल्नः। 

नाल्यच्छ्ितं नातिनौचं चेल1जलिनकुणेततरम् ॥ १५॥ तवेकाग्रं 

मनः कला यतचित्तेन्द्रयक्रियः। उपविश्यासने श्यात् योग- 

मात्विश्टु्धधे॥१२॥ समं कायण्िरोग्रौवं धारयन्नचल स्थिरः| 

सुम्यच्छ नासिकाग्रं खं दियञ्चानवलोक्रवम् ॥ २३ ॥ प्रण- 

न्त त्मा विगतभ्व्रह्मचारित्रति श्ितः। मनः संयम्य मच्चित्तो 

गुक् सोत मत्परः ॥ ५९ ॥ भुक्ञन्नवं सदाद्मानं योगौ नियत- 

मानखः। न्ति निवागपरमा मत्संसधामधिगच्छति॥ १५ ॥ 

नाल्यश्रतस्सु योगाऽस्तिन चैकान्तमनशतः। न चातिखप्रगौलस्य . 

जाग्रतो नैव चाच्जन ॥१६॥ शुक्ताद्ारविद्टारस्य युक्तचेष्टस्य 

कसु युक्तखप्राववाधस्य योगो मवति दुःखद्ा॥ १० ॥ 



भौष्मपन्व । १ 

यदा भिनियतं चिन्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निस्य ब्हः सबेकाभेभ्यो 
भुक्त इत्युच्यते तद्धा ॥९८॥ यथा दौपो निवातस्थो नेङ्ते 

सोपमा स्मता । योगिनो यतचित्तस्य भुच्छतो योगमात्मनः ॥१८॥ 

यत्रोपरमते चित्तं निर्ध" योरकषेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं 

पश्यनात्नि तुष्यति ॥२०॥ सुखमात्यन्तिकं यन्तटुबुग्राद्य- 

मतीन्द्रियम् । चत्तियतरन चैवायं स्थितश्चलति तच्छतः ॥ २९१॥ 

लब्धा चापर लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितोनं 

दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ तं विद्ाह्वःखसंयोगवियोग 

योगसंन्षितम्। स निशथेन योक्तव्यो योगोऽनिविंखक्ेतसा॥२३॥ 
सङ्कल्यप्रमवान् कामांस्तयह्ला सर्वानशेषतः । मनरेवन्द्रियग्रामं 

विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ शनैः शनैरुपरमेत् वुद्धवा धति- 

उश्टौतया । अलसस्य मनः कला न किञ्चिदपि चिन्तधेत् ॥२५॥ 

यतो यती निश्चरति मनष्ञ्चलमस्थिरस्। ततस्ततो नियम्ये- 

तदालसन्येव वशं नेत् ॥२६॥ प्रश्मन्तमनसं देनं योगिनं सुख- 

मुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभ्रतमकल्यमषम् ॥२७॥ युच्छन्नेवं 
सदात्मानं योगौ विगतकल्मषः। सुखिन ब्रह्यसंसगेमत्यन्तं सुख- 

सश्चते ॥२८॥ सखवश्रूतस्म। त्मानं सर्वश्रूतानि चात्म ने । ‡त्तते योग- 
भक्ताला ख्वेत्र समदूर्भनः॥२९॥ यो मां पश्यति सवेत सवख 
मयि पश्यति! तस्यादंन प्रगाश्यामि स चमेन प्रग्श्यति॥२०॥ 

सवभूतस्छितं यो मां मजवेकल्यमास्ितः | ख्वंया वत्तमानोऽपि स 

योगौ मयि वत्तते॥३२१९॥ अआत्मौपस्येन सर्वत्र समं पश्यति 

योऽच्लन। सख वा यदि वादुखंस्योगौ परमो मतः॥३२॥ 

अजुन उवाच । योऽयं योगस्बया प्रोल्लः साम्येन मधु- 

सरन) एतस्यां न पश्यामि चञ्चललात् स्थितिं स्थिराम् ।॥२३॥ 
चद्चलं हि मनः कष्ण प्रमाथि वलदुद्म् । तस्याद्धं निग्रचं 

मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ २३४६ ॥ 
० 2 @ 



७ महाभारतम् । 

भगवानुवाच । संशयं महावाहो मनो दुनिंग्रदं चलम् 1 

य्रभ्याच्ेन तु कौततेय पैराग्येगा च रच्छते॥३५॥ असुयता- 

त्मना योगो दुष्याप इतिमे मतिः वश्याह्मना तु तता श्क्यी- 
ऽवापुसुपायतः ॥ ३६ ॥ 

अरलुन उवाच । अयतिः यष्ठयोप्रैतो योगाच्चलितमानसः । 

यराप्राप्य योगसंसिद्धिं का गति कृष्ण गच्छति ॥२०॥ कलि- 

न्नोमयविभ्ष्टज्छिनाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो नदावादहो विष्टं 

वर्मणः पयि॥३८॥ एतन्मे सं्यं कृष्ण रैत्तमहस्यरेप्रतः। 

लदन्यः संश्रयस्यास्य हैत्ता न च्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 

मगवाल्ुवाच। पाथं नवह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते! 

न हि कद्याणङ्त् कश्चित् दुगेतिं तात गच्छति ॥ 8० ॥ प्राप्य 

पुर्यक़ृतान् लोकालुषिल्ा श्तौ ख्माः। शुचौनां यौमतां 

गदे योगभरष्टोऽसिजायते ॥ ९९ ॥ अथ वा योगिनामेव कुले 

मवति छौमताम्। एतद्धि दुलमभतरं लोके जन्म यरौट्म् ॥४२॥ 

तव तं बुद्धियोगं लभते पौवरेद्दिकम् । यतति च ततो भूयः 

संसिद्धौ कुस्नन्दन ॥ ४३ ॥ पूर्वाभ्यासेन तेनैव त्रियते वशोऽपि 

सः! जिक्नासुरपि यौगस्य ब्ट् ब्रह्मातिवत्तते ॥ ४४॥ प्रयत्नात् 

यतमानस्तु योरौ संश्ुदधकिङ्षः। अनेके न्मखंसिलस्ततो याति 

परौ गतिम् ॥ 8५ ॥ तप्खिभ्योऽधिको योगो ज्ञानिभ्योऽपि 

मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगौ त्नात् योगौ भवाललुन 
॥ ४६ ॥ योगिनामपि सवषां मद्रतेनान्तराव्ममा । चखद्धावान् 

भजतेयोमांख्मे युक्ततमो मतः॥ ६७ ॥ 

¢ ह 9. 

दरति भौखपवरि भगवद्रौतापवेरि यखौङ्ृष्णाजुनखं वादे ्राल्स- 
संयमोयोगो नाम तिं्ोऽध्यायः.॥ ३० ॥ 



भौषप्वं । रे 

भगवानुवाच । मथ्यासक्तमनाः पाये योगं यच्छन् मदाखयः। 
अस्य समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु॥१॥ च्ञानन्तेऽदं 

नविक्ञानभिदं वच्छाम्यश्रेषतः। यजज्ञाला नेद भूयोऽन्यज्- 

च्ञातव्यमवश्िष्यते॥ २ ॥ मनुष्यागां रसतु कचित् यतति 

सिद्धधे। यततामपि सिद्धानां किच्ां वेत्ति तच्चतः ॥३॥ 

भ्ूमिरापोऽनलो वायुः खं मनी द्युद्धिरेवच। अदक्कार इतौयं 

से भिन्ना प्रञ्जतिरद्धा॥9॥ ग्परेयमितसख्छन्यं प्रकृतिं विद्धि 

भे पराम्! जौवभूतां महावाहो यथेदं घाथ्यिते जगत् ॥५॥ 

एतद्योनौनि सूतानि सवाणौल्युपधारय । गरदं कृतस्छस्य जगतः 

प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ मत्तः परतरं नान्यत् किचिरस्ति 

धनच्ज्ञय। मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मखिगणा दूब ॥अ॥ 

ररोऽदमपसु कौन्तेय प्रभा भथिस्ध्थयोः। प्रणवः खदधेदरेषु 

शव्दः खे पौर्षंद्षु॥यद८॥ पुय गन्धः पृथिव्यां च तेजश्ासि 

विभावसौ! जोवनं सवभूतेषु तपश्चास्सि तपदच्छिषु ॥<॥ वौं 

मां सर्वभूतानां विचि पाथं खनातनम् ! बुद्धिकंद्धिमतामच्ि तेज- 
सतेजखिनामदम् ॥ १० ॥ वलं बलवताच्चादं कामराग्रिवच्ितस् । 

धर्माविर्डी भूपेषु कामोऽखि मरतरम ॥ ९९ ॥ चै चैव सास्विका 

भावा राजसास्तामसाश्च यै! मत्त एवेति तान् बिद्धि म ददं 

तेषुते मयि ॥९२॥ लिभिगुखमयै्भाविेरेभिः सर्वभिदं जगत् । 

मोहितं नासिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम् ॥ १२ ॥ स्वौ देषा 

गुणमयी मम माया दुरद्यया। मामेव चै प्रपद्यन्ते माचामेतां 

तरन्तिते॥१8॥ नमां दुष्कतिनो रूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापद्तन्नाना आसुर मादमायिताः ॥ १५ ॥ वचतुविकषा 

भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । ब्रात लिज्ञाखुरधाथौ 

छानी च भरत्घंम॥१९६॥ तेषां ज्नानौ भिल्यञुक्त एकभ्ि 

विशिष्यते! प्रि दि च्ानिनो निद्यमदंस च ममप्रिधः ॥९5; 



७8 महाभारतम् । 

सदाराः स्वं एषैते नान ल!तमीव से मतम् । आश्ितःसद्धि 

युक्ताल्मा मामेवाजुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥ वहूनां जन्मनामन्ते 

ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुः श्वसिति स मदात्मा सुदु- 

लभः ॥ १९ ॥ कामैसतैसखीदतन्नानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवताः। तं तं 

नियममास्छाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ ध्या यां 

तन् भक्तः दयाचचितुमिच्छति) तस्य तस्याचलां अर्धं तानेव 

विदघाम्यद्दम् ॥ २१॥ सतया घद्धया युक्तस्तस्याराधनमौदते। 
लभते च ततः कामान् मयैव विदितान् हितान् ॥२२॥ अन्त 

वत्त फलं तषां तद्धवल्यल्यमेधसाम् । रेवान् देवयजो यान्ति 

मद्धक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ ग्रव्यक्तः व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते 
मामचुद्धयः। पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥ 
नादं प्रकाप्रः सवस्य धैगमायासखमाघ्रतः | सुढोऽयं नाभिजानाति 
लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥ वेदाहं समतीतानि वनमानानि 

चाजन । मविष्याणि च भूतानि मान्तुवेद् न कश्चन ॥२६॥ इच्छा 

देषसमुत्यन इन्दरमोद्धेन भारत । सवभतान सम्मोददं सग यान्ति 
परन्तप ॥ २०७॥ षां लन्त्गतं पापं जनानां एकमे साम् । तं 

इन्दरमोद्टनिमु ता भजन्ते मां टदृत्रताः ॥ २८ ॥ लरामरणमो्षाय 
मामाचिल्य यतन्ति धे। ते ब्रह्म तदिदुः कृत्द्छमध्यालं कमे 
चाखिलम् ॥ २2 ॥ साधिभूताधिदैवं मां साधियन्नच्च घे विदुः, 

प्रयाणकालेऽपि चमा ते विदु क्रवैतसः॥३०॥ 

दति भौस्रपवैणि भगवद्रौतापवसि यौ कृतं नवार 

एकलिंशणोऽध्यायः॥ ३९ ॥ 
पय नकनननडनकछ 

अज्ञुन उवाच। किन्तत् ब्रह्म किमध्यालं किक्मं पुरषो. 

न्तम । अधिश्रतद भिः प्रोक्मशिरंवं किमुखते॥५॥ श्रधि- 



मौष्मपन्व । १ 

यन्नः कथं कोऽत्र देदहेऽख्विन् मधुसदन। प्रयाणकाले च कथं 
च्ञयोऽखि नियतात्भिः॥२॥ 

भगवानुवाच । श्रन्तरं परमं ब्रह्म खभावोऽध्याक्सुच्यते। 

भ्भ्तमाबोदधवकरो विसम कमंसंन्नितः ॥ ३ ॥ अभिभूतं चतुरो 

भावः पुरुषश्चाधिरै वतम् । अधियन्नोऽदहमेवातं देद्े टरेदहर्ता- 

स्वर ॥8॥ अन्तकाले च मामेव स्मरन् सुक्ला कलेवरम् यः 

प्रयाति ख मद्धावं याति नास्त खंण्यः॥५7 यं यं वापि 

समरन् भावं लजल्यन्ते कक्लेवरम् । तं तन्नेवेति कौन्तेय सद्ा 

तद्धावभावितः॥ & ॥ तस्मात् खुवष्ु कालेषु मामतुश्खर युध्य च। 

मव्यपितमनोवुदिमसिरव्यस्यसं पचः ॥ © ॥ अभ्यासयोगयुक्तन 

चेतसा नाखखगाभिना । परमं पुरुषं दिव्य याति पाथातुचिन्त- 

यन् ॥८॥ क्वि एुराणमन्ुणास्ितिारमणोरणौयांसमनुस्रेदयः। 

खर्मस्य धातारमचिन्त्य्पमादित्य वख तमखः परस्तात् ॥ < ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योगवल्ेन चैव । भ्नुवो- 

मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् खतं पर पुरुषमुपरैःत दिव्यम् ॥१९०॥ 

यदच्चर' वेदविदो वदन्ति विग्न्ति यत् यतो वौतरागाः। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रा प्रवच्छं ॥९९॥ 

सवहाराणि संयम्य मनोदछदि निरुध्य च। स्च पाधायाद्नः 

प्राणमास्यितो चोगधास्याम् ॥ १२ ॥ शओआओभि्येकाच्चरः ब्रह्म 

व्याद्रन् मामनुकरन् । यः प्रयाति द्यजन् रेदं स्याति परमां 

गतिम् ॥ १३॥ अनन्यचेताः सततं यो मां सरति निद्यम्ः। 

तस्याददं सुलमः पाथं नित्वथुक्तस्य योगिनः ॥ ९४ ॥ मामुपैद्य 

पन्न दुःखालयमग्राप्रकतम् । नाप्रुवन्ति मद्धालानः सुंसिदि 
परमां गताः॥ १५ ॥ ओ्रानब्रह्मभुवनःक्ञोकाः पनरावत्तिनीऽजन ) 

मासुपरैलय तु कौन्तेय पुनज्जम्म न विद्यते॥ १६॥ रुहस्रथुग- 

पथन्तमद्ध्यत् त्र्छणो विदुः रातिं युगखदस्तास्तां तेऽद्दी- 



६ म्टाभारतम् । 

रात्रविदो जनाः ॥९०॥ गव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्यद- 

रागभे। रातरवागभे प्रलोयन्ते ततेवाव्यक्तासं न्रके ॥ १८ ॥ भ्नूत- 

ग्रामः सएवायं भूत्ला भूवा प्रलीयते। रात्रवागसेऽवशः पार्य- 
प्रभवद्यदरागमे ॥ १९ ॥ परस्तस्रात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽवक्तात् 

सनातनः। यः स सवषु भूतेष नश्यत न विनश्यति ॥२०॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इल्युक्तस्तमाद्धः परमां गतिम्। यंप्राद्यन निव- 

तन्ते तद्धाम परमं मम॥२१५॥ पुरुषः स परः पाथं भक्तया 

लभ्यस्त्वनन्यया । चस्यन्तःस्यानि भूतानि चैन सवमिद्ं ततम् 

॥ २२॥ यत्र काले लनाव्रत्तिमातत्तिद्धव योगिनः। प्रयाता 

यान्ति तं कालं वच्छामि भरतषभ ॥२३॥ अनिनरज्योतिरदः 
शुक्तः प्ण्सासा उत्तरायणम् । ततर प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य व्रह्म- 

विदो जनाः॥२६॥ धूमो रातिस्था कृष्णः षरसासा द्चि- 

शायनम्। तत्र चान्द्रसमं ज्योतिर्योगो प्राप्य निवत्तते॥२५॥ 

शुक्लकृष्णे गती सेते जगतः श्राश्बते मते! एकया यात्यनाव्रत्ति- 

मन्ययावन्तते एनः ॥ २& ॥ नेते सृतौ पाथं जानन् योगौ सुदति 
कश्चन । तसात् स्वेषु कालेषु वैगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 

विदे यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत् पुण्यप्रल्ं प्रदिष्टम् । अ्रश्यति 

तत् रुवं मिदं विला योगौ पर स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥ 

दूति मौोषपवंणि भगवद्ौतापवखणि सौ कृष्णाजंन- 

संवादे दलिंशोऽध्यायः॥३२॥ 

भगवानुवाच । इदन्तु तं गुद्धतमं प्रवच्छास्यनस्यपे । ज्ञानं 

विज्ञानसहितं यज्ञा मोच्छसेऽशुभात्॥ ९ ॥ रालविद्या 

राजगुद्च' पवित्रभिदमुत्तमम् । प्र्य्चावगमं धम्यं सुसुखं कन्त्- 
मव्ययम् ॥ २॥ ययदहषानाः पुरुषा धमंस्यास्य परन्तप । प्राष्य 



भद्र पर्वं । © ॐ 

भां निवत्तन्ते सव्युखंसारवलनि ॥ ३॥ मया ततमिदं सष 
जगदव्यक्तमूत्िना। मत्स्थानि रुवेभृतानि न चाद तेष्ववस्छितः 
॥४॥ नच मत्स्थानि मृतानि पम्यमे यो गमैश्रवरम् । मूतथत् 
न च भूतस्थो ममाला मूतमावनः॥ ५ ॥ यथाकाशस्थितो 
नित्यं वायुः सनत्रगो मदान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्घा- 
नौल्युपक्चारय ॥&॥ स्वेमूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामि- 
काम् । क्प्रद्छये एनस्तानि कल्यादौ विषजास्यद्म् ॥ = ॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विर्जामि पुनः पुनः । भूतम्राममिमं जत्स्ञ- 

मवं प्रकृतेव्रात् ॥८॥ न च मां तानि कर्माणि निवभ्रन्ति 

घनच्रय । उद्ासनैनवद्ासौनमसद्ा तेषु क््जसु॥<॥ मय- 
च्यन्तेण प्रकृतिः सयते सचराचरम् ! हेतुनानेन कौन्तेय जग- 

दिपरिवत्तते ॥ १०॥ अवजानन्ति सां सूढा मानुषीं तनुमायि- 
तस् । परं भावमजानन्तो मम भतमदहेष्ठरम् ॥ १९९॥ मोषा 
मोघकर्मारो मोघक्ञाना विद्वितसतः। रान्तसौमासुरौद्धौव प्रकृतिं 

मोदिनः खिताः ॥ १२॥ म्दाद्ानस्तु मा पार्थं रेव प्रकृति- 

माश्िताः मजन्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम् ॥१३२॥ 

सततं कौत्तयन्तो मां यतन्तश्च हृटृव्रताः। नमस्यन्तश्च मां मकतया 

नित्ययुक्ता उपाख्ते ॥ ९६ ॥ न्ञानयच्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो 
मासुपाखते । एकलेन एथकल्ेनं वद्धधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥ 

ददं क्रतुरद्दं यन्नः खधारमहमोषधम्। सन््ोऽदमद्मेवाच्य- 
मषहसमणनिरद्दं छतम् ॥ १६ ॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता 

पितामदः। वेद्यं पवित्रमोक्गारख्क्साम यजुरेव च॥ १७ ॥ 
गतिभैत्तां प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुत् । प्रभवः प्रलयः 
स्थानं निधानं वौजमव्ययम् ॥ १८॥ तपास्बद्मद्दं वषन्निरल्ला- 

म्यत्सुजाप्म च। अदतच्ःव खल्युश्च खदरुच्चाखमजन ॥ १९ ॥ 

तरेबिद्या सां सोमपा; पूतपापा यङ रिदा खर्मतिं प्रार्थयन्ते! ते 



छद भद(भारतम् । 

पुष्यमासादय सुरेन्द्रलोकमश्नति दिव्यान् दिवि रेव भोगान् ॥२०॥ 

तेतं भुक्वा खर्मलोकं विणालं चौरे पुश्षे म्य लोकं वि्न्ति । 

एवं तयौधस्षमतुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २९ ॥ 
अनन्याखिन्तयन्तौ मां चै जनाः पच्यपासते। तेषां नित्याभि- 
युक्तानां योगक्षेमं वद्धाम्यद्म् ॥ २२ ॥ येऽप्यन्यदेवता भक्ता 

यजन्ते खद्यान्विताः। तेऽपि मानैव कौन्तेय यजन्यविधि- 
पूर्वकम् ॥ २२॥ अददं हिसुवेयन्नानां भोक्ता च प्रभुदेवच। न 

तु मामभिन्ानन्ति तल्ेनातश्चववन्ति ते ॥ २४ ॥ यान्ति दिवन्रता 

देवान् पितृन् यान्ति पिटब्रताः। भूतानि यान्ति भतेज्या यान्ति 

मदाजिनोऽपि माम् ॥ २५॥ पतं पष्पं फ़लंतोवंथा मे भक्तया 

प्रयच्छति । तद" भक्तयुपद्तमश्रानि प्रयतरालमनः॥ २६॥ यत् 

करोषि यदश्नासि यच्नदोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय 

तत् कर्ष्व मद्पेणम् ॥ २७ ॥ शुभाशुभफलैरेवं मोच्छसे कम्म 

वन्तः! सन्तााख्धेगुक्ताला विसुक्तो मामुधैष्यसि॥ २८ ॥ 

समोऽद्' स्वमूतेष न भे देष्योऽस्तिनप्रियः। यै मजन्तितुमां 

भक्ता मयि ते तेषु चाप्यद्रम् ॥ २९॥ अपि चेत् सुदुराचारो 

भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सुम्यकूव्यवसितो हि 

खः ॥३०॥ चिप्र मवति धर्माला शाष्वच्छान्तिं निगच्छति। 

कौन्तेय प्रतिजानौदलि न मे भक्ताः प्रणश्यत ॥३१९॥ मांदि 

पाथं व्यपाखिल्य यैऽपि स्युः पापधोनय । स्ति वेग्यास्तघ्ा 

शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥ किं एुनब्राह्यणाः एषषा 

भक्ता राजषयसथा। अनित्यमसुखं लोकमिम' प्राप्य भजख 
माम् ॥३३॥ मन्मना मव मड्क्तो मद्याजौ मां नमस्कुस्। 

माभेतैष्यसि युक्ञेवमालमानं मत्पराचणः ॥ २४ ॥ 

द्रति भौसपर्वणि मगवहौतापवणि यौ कृष्णाजनसंवारे 
तयव्विंणेऽध्यायुः॥ २३ ॥ 



मष्पपन्वं । १. 

मगवातुवाच। भूय एव मद्ायाहो शुकम परमं वचः। 
यत्तेऽदह' प्रौयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया॥१९॥ नमे विदुः 

खुरगगाः प्रमवं न मदषयः। गहहमारिद्धिं शवानां मदषौणाद्च 
सव्यः ॥२॥ चै मामजमनादिच्च वेत्ति लोकमदेप्वरम् | यस 

स्ूढः स सत्येषु सवपापः प्रसुच्यत्ते।॥३॥ दुदि्ानमसम्मोद्दः 

लमा सत्यं दमः पमः। सुखं दुःखं भवोऽमावो मयद्धाभयमेव 

च॥9॥ अदिख् समता तुष्टिस्तपो दानं यणोऽयरः। भवन्ति 

भावा भूतानां मत्त एव पृथन्विधाः॥५॥ मदरयः सप्र पूर्घ 

चतारो मनवस्तथा । सद्धा मानसाजाताचैप्रां लोक दमाः 

प्रजाः॥ &॥ एतां विश्रूति योगद्च मन यों वेत्ति तत्ततः। 

सोऽविकम्पेन धेन युज्यते नात्र रूंगण्यः॥ ॥ अद सर्वस्य 

प्रमवो मत्तः सव प्रवत्तते। दरति मत्रा मजन्ते मां बुधा भाव- 

समन्वितः ॥ ८ ॥ मचित्ता मद्तप्राणा वोधयन्तः परस्परम्, 

कथयन्तश्च मां निलय तुष्यन्तिच रमन्तिच।॥€॥ तेषां सतत- 

युक्तानां भजतां प्रौतिपूवेकम् । ददामि बुदधियोग तः थेन मामुप- 

यान्तिते॥ १०॥ तेषाभेवानुकम्पाथमदहमन्ञानज तमः। ना्- 

याभ्यादभावस्थो ज्ञानदौपेन माखता ॥ ९१६॥ 

रजन उवाच। पर ब्रह्म परः घाम पविवं परमः भवान्! 

पुस् षं शाप्रवतं दिव्यमादिदिवमज विभुम् ॥ १२॥ अआट्भस्त्रामप्रयः 

सर्वं देवधिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयस्ेव 

त्रवीखिमे॥१२॥ सर्वमेतटतं मन्ये यन्मां वदसिकैणव। न 

दिते भगवन् व्यक्तिं विदुद््वान दानवाः॥९४॥ सखयमेवा- 

दनाल्मानं वेदय लं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूति देवदेव जगत्- 

पते ॥९५॥ वक्तुमद् स्यरेषिण रिव्या चातविष्भूतयः। याभ- 
विभूतिभिर्लकानिर्मांस्तवं व्याप्य तिष्टसि ॥ १६ ॥ कथं विद्यामद' 
योगिंश्वां सद! परिचिन्तयन् ¦ कैषठुकैषु च भावेषु चिन््योऽखि 



1, अद्ामारतम् 

भगवन् मया॥ १०॥ विस्तरेणाद्नी चग विमति जमा 
दैन। मूः कथय ठ्िद्धि' खतो नास्ति सैऽखतम् ॥ ९८ ॥ 

भगवानुवाच । इन्त ते कथचिष्यामि टिव्या छादसविम- 
सयः। प्राधान्यतः कुरख ष नास्यन्तो विस्तरस्य भमै १८ ॥ 
अदमात्मा गुडाके सवभूतागश्यस्ितः। अदमादिश्च मध्य 
भूतानामन्त एव च॥२०॥ आदित्यानाम विष्ुर्ज्यौतिषां 
रविरशुमान्। मरीचिमसतामसि ननच्तताणामद्द' पी ॥२१॥ 
वेदानां रामवेदोऽसि टेवानामस्ि वासवः; इन्द्रियाणां मन- 
चासि मृतानामसि चैतना॥ २२॥ स्द्ाणां णङ्रश्ाद्वि वितेगो 
यच्छरत्तसाम् । वसूनां पावकश्चासि मेसः शिखरिणामहम् ॥२२॥ 
एरोषसाञ्च सुख्यंः मां विद्धि पार्थं ठदहस्यतिम्। सिनानौनामद' 
स्कन्दः सरखामसि सागरः +२७॥ मदर्पणं अगुरद्' गिरा- 
मखोगकमच्चरम् । यन्तानां जपवन्नोऽसि सावरां हिमालयः 
॥२५॥ ग्रन्थः सुवघ्रत्ताणां देवप्ीणाद्च नारदः। गयर्वणां 
चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥२६॥ उच्चेःखवसमप्रवान 
विद्धिमासरतो धवम् । ?रावतं गजेन्द्राणां नराणाच्च नराधिपम् 
॥ २० ॥ द्ाञुषानामदह वच्वं धेनूनामसि कामधुक् । प्रजन- 
श्चासि कन्दपः सपौणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ अनन्तश्रास्ि 
नागानां वरूणो वाद्खामष्टम् । प्ितिणामथ्थमा चादि यम 
संयमतामद्धम् ॥२९॥ प्रह्ादश्चासि देत्यानां कालः कलयता- 

मदम् । मगाणाञ्च खगेन्द्रोऽह' वनतेयश्च प्रक्षिणाम् ॥२०॥ 
घवनः पवतामस्ि रामः गस्ंश्तामदम् । भषाणं मकरश्चासि 
सोतसामसि जाद्रवौ ॥ ३१९॥ सर्गाणामादिरन्त खच मध्यद् वाद- 
मच्न्ून। ग्रध्यालविव्या विद्यानां वादः प्रवदतामद्म् ॥ ३२ ॥ 
अत्तराणामकारोऽस्कि इन्दः सामासिकस्य च । गअदभेवात्तयः 
आलो धाताद विश्वतोमुखः ॥ ३२॥ सयः सर्वदरखदसुड्ःशच 
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सविष्यतताम्! कौत्तिः खौवषक् च नारीणां सतिम तिः 
षतम ॥३8॥ तदत््ाम तघा साश्नां गायत्रौ छन्द्सामदम्। 

मासानां मागंोर्पोऽदखतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ यूतं छल- 
यतामस्ि तजस्तेजखिनामदम् । जयोऽस्बि व्यवसायोऽसि सन्धं 
खच्चवतामद्दम् ॥ ३६ ॥ वष्छौनां वासुदेवस पाण्डवानां 

धनच्छयः। सुनोनामष्यदह' व्यासः कवौनासुश्ना कविः ॥ ३७ ॥ 

दण्डो दमयतामस्ि नोतिरस्रि जिगोषताम् । मौनदैवासि 
शुद्धां ज्ञानं ज्ञानवतामदम् ॥२८॥ यच्चापि सवंसूतानां वौजं 

तद डमन्न्न । न तदस्ति विना यच्छ्रा्मया भूतच्चराचरम् ॥३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतौनां परन्तप । एष तूहे शतः 

भोक्त विभूतेविस्तरे मया ॥४०॥ अद्यदिभूतिमल्सच्लं य्रौम- 

दूञ्नितसेव वा। तत्तदेवावगच्छ लं मम तेजोऽशसख्यवम् ॥४९॥ 
अथ वा वद्नेतेन किं ज्ञातेन तवानन। विष्टभ्यादमिदं वू 

भेकारेन स्थितो जगत् ॥ 8९१) 

इति भौ्षपवंसि भगवद्ौतापवंरि ग्रौक़ृ्ाज्ञीनरेवा 

दिभ्रूतियोगो नाम चतुख्िं णेऽध्याचः ॥ ३४ ॥ 

अजेन उवाच मदनुग्रहाय परम मुद्धमध्वालसंक्चितम् । 
य्वधक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ ९॥ भव्य 

हि भूतानां श्तौ विस्तरो मया! लत्तः कमलपत्राच्च मादा 

त्मवमपि चाव्ययम् ॥२॥ एवमेतदयथात्ष लमात्सानं परमेश्वर 

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्वरं एुसषोत्तम ॥२॥ मन्यक्षे यदि 
तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। चैषरीश्र ततो मेलं दशवा- 
ल्लानमव्ययम् ५६ ॥ 

भगवानुवाच । ष्ष्छभे पाल सपाणि प्रतणोऽय सदद्धशः! 



य माभारतम् ) 

नानाविक्ानि दिव्यानि नानावस्णीकृतीनि च।॥ ५॥ पश्या 

दिव्यान् वुन् सृद्रानश्ठिनो मरुतस्तथा! वहन्यषष्टपूर्बीखि 
पश्याश्््याणि भारत॥६॥ इदेव जगत् कृतद््ं पथ्याय 
रुचराचरम्। मम देहे गुडकेरए यच्चान्यत् टृष्टमिच्छसि॥<॥ 

नतुमा क्यं द्रष्टुमननव खचक्तुप्रा। दिव्यं द्रामिते चकतुः 

प्रश्य मे यगमश्वरम् ॥८॥ 

संच्छरय उवाच । एवमुक्ता ततो राजन् मद्दाधागीष्वरो दरिः! 
दर्भयामास पार्याय परमं सपमेष्वरम् ॥ < ॥ अनेकवह्लनयन- 
मनेकाद्ध तद्भनम्। ग्रनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोदयताशुषम् 
॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुल्लेपनम्। सर्वशश्च. 

मयं रेवमनन्तं विष्कतोसुखम् ॥ १९१ ॥ दिवि सूश्रसरसखस्य 

मवेत् युगपदुलिता। यदि माः स्च्णौखास्यात् मासस्तस्य 

मद्धादनः ॥ १२ ॥ ततेकस्थ' जगत् कतश्जञ' प्रविभक्तमनेकधा ! 
अपश्यद् वरेवस्य शरोर पाण्डवस्तदा ॥ १२॥ ततः स विस 

चाविष्टो हृष्टरोमा धनच्छयः। प्रणस्य शिरसा रेवं कृताच्छलि- 

रभाषरत॥ ९8 ॥ 

अज्ञन उवाच । यपण्छामि देवांस्तव देव ईहे सबास्तथा- 
भूतविेषसङ्ान्। तब्रह्माणमौो्ं कमलारुनस्यरषौश सर्वालुर- 

गाश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥ ग्नैकवा्द्रवक्तनेते पश्यामि लां 

सवतोऽनन्तद्धपम् । नान्तं न मध्यंन एनस्तवादिं पश्चामि विष्व 

प्रवर विश्बस्तपम् ॥ १६ ॥ किरोटिनं गदिनङ्खक्रिणञ्च तेजोराशिं 

र्वतो दौपिमन्तम् ¦ पश्यामि लां दुर्भिरौच्छ' समन्तात् दौष्ठा- 
नलाकद्युतिमप्रभेवम् ॥ १०७ ॥ लमन्नरः परम" वेदितवं लमस्य 
विभ्वस्य परः निधानम् । लमव्यय पाष्वतधम्मगोप्रा सनातनस्ं 
परषो मतोभे ॥९६्॥ अनादिमध्यान्तमनन्तवोय्यैमनन्तवाद्ध 

शर (पस्सनेतम् पश्यामि लां दौप्रह्ृताप्रवह्ली खतेजश ठिश्-- 



समे प्पव्वं । +¬ 

भिदं तपन्तम् ॥ ९९ ॥ वावापृथिव्योरिद्मन्तरं दि व्याघ्र लयै- 

कैन दिश्य सवीः। दृद्टाड़तं खपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्य- 
यित मद्ाद्मन्॥२०॥ अमौदहिलां सुरसद्म विशन्ति कचित् 

भीताः प्राच्लयो गुणन्ति। खस्तौद्युक्ता मदपिचिद्सङ्धाः 

स्तुवन्ति लां स्ततिभिः पुव्कलाभिः॥२१९॥ स्द्रारित्या वस्वो 

ये च साध्या विश्वेऽग्खिनौ मरूतश्रोसपाश्च। गन्धवयच्चासुरसिद्ध- 
सट्क वौच्चन्ते लां विसितायैव सदि ॥ २२॥ सपं महत्ते वद्ध- 

वक्लनेचं मद्दावारो वद्धवाद्र्पादम् । दश्द्र वद्दष्ाकरालं 

दष्टा लोकाः प्रवययितास्तथादम् ॥२२॥ नभभद्शं दौप्मनैक- 

वख व्यात्ताननं दौप्रधिणलनेतरम् + दृष्टा हि लां प्रव्ययितान्त- 

रात्माशतिंन विन्दामि मचय विष्णो ॥२8॥ दष्टाकरालानिं 

च ते मुखानि दृष्रौव कालानलसन्निभानि! दिशो न जानेन 

लभे च श्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥२५॥ ्मौचलां 

शतराष्टस्य पताः स्वं सद्ठैवावनिपालसद्ः । भौसो द्रोणः 

सूतपुत्रस्तथासौ रुदासरटौ यैरपि योधमुस्पैः ॥ २६॥ वक्लाणि 

ते लरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि। केचिहिलगना 

द् णनान्तरेषु सन्द्श्यन्तं चूखितेरुत्तमाङ् : ॥ २७ ॥ यथा नदौनां. 

वद्दवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति! तथा तवामौ नर- 

लोकवरा विग्न्ति वक्तारयभितो ज्वलन्ति ॥ स्८॥ यथाप्रदौप्रं 

उवलनं पतङ्ग विशन्ति नाशणय सख्घवेगाः । तयैव नाशाय 

विष्न्ति लोकास्तवापि वक्ताणि सशल्वेगाः॥२<॥ लेलिद्यसै 

ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वद् नेज्व॑लद्धिः । तेजो भि- 

रापूथ जगत् समग्रं भारुस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 

श्राख्याद्धि मे को मवानुग्रस्तपो नमोस्तु ते देववर प्रसौद। 

विन्नातुमिच्चछछामि भदन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवत्तिम् ॥३१ 

भगवालुवाच ! कालोऽस्मि लीकन्चयकृत् प्रह लोकान् 



दै म््ाभारतम् । 

समादत्त मिद प्रठत्तः । ऋतेऽपि लां न भविष्यन्ति सवं धैऽवस्िताः 
प्र्यनौकेषु योधाः॥३२॥ तसाच्चसुत्तिष यणे लभख जिला 

श्तून् मुङचु राच्यं सुखदम् । मयरेते नितः पूर्ंभेव निमित्त- 

मात्रं मव सव्यसाचिन् ॥ ३२ ॥ द्रोगञ्च भोष्पच्च जयद्रथच्चु 

कर्स॑न्तथान्यानपि योधवीरान् । मया इतां स्तवं जद्दि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३९ ॥ 

सचय उवाच! एतच्कर लला वचनं केषवस्य कृताच्रलिविप- 

मानः किरौटो । नमखंला भूय एवा कृष्णं सखगहदं मौतभोतः 

प्रणस्य ॥ ३५ ॥ 

अजन उवाच। साने छषौके् तव प्रकौत्तया जगत् प्रद्ध- 
ष्यत्यलुर ज्यते च । र क्लास भोतानि दिशो द्रवन्ति स्वे नमस्यन्ति 

च सि्ेरुद्मः॥२३६॥ कञ्ाञ्च तेन नभेरन् महात्मन् गरौयसे 

ब्रह्म पोऽप्यादिकर्तर ! अनन्त देवेश जगन्निवास मन्तरं खुदसत् 

तत्परं यत् ॥३७॥ लमादिदेवः एरुषः पुराणएस्भस्य विश्वस्य 

परं निधानम् । वेत्तासि वेयच्च प्रच्य धाम लया ततं विश्व 

मनन्तक्घप ॥ ३८॥ वागुयंमोऽमिवरुणः ्रणाङ्गः प्रजापतिस्ं 

प्रपितामद्धश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सरस्रकृलः एनश्च भूचोऽपि 

नमो नमस्ते॥२०॥ नमः पुरस्ताद्य प्टतस्ते नमोऽस्तु ते 

सर्पत एव सव॑ । अनन्तवीर््यामितविक्रमस्तं स्व॒ स्माप्रोषि 

ततोऽसि सर्वः॥8०॥ सखेति मला प्रसभं यदुक्त दे कण्ण 

षे यादव दे रुखिति। ग्रजानता महिमानं तवेद् मवा प्रमा- 

दात् प्रफधेन वापि॥ ४९॥ यच्चावद्दासायथमसत्कृतोऽसि विद्ार- 

शथ्याखनमोलनेषु ! एकोऽथ वाप्यच्यत तत्समच्तं तत् कामये 

खामदमप्रभेयम् ॥ ४२॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य 

ध्ूज्यश्च गुस्ग रोयान् । न लत्खमोऽस्दस्यधिकः कुतोऽन्यो लोक- 

ठधेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४२॥ तसात् प्रणस्य प्रणिधाय कायं 



भीसपन्वं । ध्य 

भ्रसादधे लामदमौ शमोड्रम्। पितैव एत्रस्य रुखेव सस्युः प्रियः 

प्रिवायादसि देव सोटम् ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूवं षितोऽसि दष्टा 
मधन च प्रव्यथितं मनो मे। तद्वने दश्यद्व सपं प्रसोद 

द्वस जगन्निवास ॥ ६५॥ किरोटिनं गदिनं चक्रदस्तमिच्छाभि 

लां द्रष्टुमहं तथैव। तेनेव पेण चतुर्भुजेन सहस्वारो भव 
विश्व मूत्त ॥ ४६ ॥ 

भगवातुवाच। मया प्ररुन्नन तवाज्लुनेदं पं परं दशित- 
मालयागात्। तेजोमयं विष्वमनन्तमायं यन्धे तदन्येन न दृष्ट 

पूवम् ॥ ४० ॥ न वेदयन्नाध्ययनेर्न द्ानेनं च क्रियाभिनं तपोभि- 

सगरः । एवं खषः शक्य अष्ट नृलोके द्रष्टु ल्दन्येन कुरुप्रवौर ॥६८॥ 

मावतेव्यथा मा च विमूषटमावो दृष्टा खपं घोरमौट्डभेदम् । 

न्यपेतमौः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव भे ख पमिटं प्रपश्य ॥ ६९ ॥ 

सव्य उवाच। दरत्य्जनं वासुदेवस्तथोक्ता खक रूपं 
दशयामास ग्ररयः। अआाश्वास्यामाख च भौतभमेनं श्भूला एनः 

सौस्यवपुमं खात्वा ॥ ५० ॥ 
अञ्जन उवाच। दृष्टेदं मानुषं पं तव सोम्यं जनादैन। 

द्दानोमस्मि संव्र्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥५९॥ 

भगवालुवाच। सदुद्ैरमिदं कूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा 
प्यस्य रूपस्य नित्य दणनकाङ्धि्णिः ॥ ५२॥ नादद वरेन तपस 

न दानेन न चैज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा 
॥ ५२३ ॥ भक्तया तनन्यचा क्य अद्सेवंविधोऽल्नन । ज्ञातु 

द्रष्टुञ्च तच््ेन प्रवेष्टञ्च परन्तप ॥५९॥ मलत्कमेङृत् मत्परमो मद्धकः 

सद्वज्जितः। निरः सर्वभ्रतेषुयः खु मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 

दरति भौसपर्वणि भगवद्रौतापवंणि यौडृष्णाजनसंवादे 
विध्वस्तपदशनो नाम पञ्चलिं रोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 



ट मद्दाभारतम् । 

रञ्जन उवाच। एवं खनतथुक्ता घै भक्तास्दां पशय पासते । 
शे चाप्यत्तरमन्यक्तं तषां के शगपित्तमाः॥१॥ 

ममवानुवाच। मय्यावेश्य मनोधै मां निद्ययुक्ता उपासते 

यद्या परथापैतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥ यै लन्तरमनि- 

दश्वमन्यत्तं पथ्थपासते। खुवेठगमचिन्वञ्च कुटस्छम चलं ध्रवम् 

॥२॥ सन्ियस्येन्द्रियग्रामं सवत समवुद्धयः। ते ्रापुवन्ति 

मामे सर्वभूनद्दितें रताः ॥8॥ क्शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता- 

सतारेतसाम्। व्यक्ता दि गःतद्:ःखं रेदउद्धिरवाप्यते॥९५॥ 
धेतु सर्गाणि कर्माणिमवि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव गेन 

मां ध्यायन्त उपास्ते॥६॥ तेप्ामदं समुद्रमा खल्यसंसार- 

सागरात्। मवामिन विरात् पायं मथ्यावेशितद्ेतसाम् ॥ ७॥ 

मय्येव मन अरात् मयिदुद्धि निवेश्य। निवसिष्यसि मय्येव 
दत ऊद न सं्यः॥८॥ अथय चित्तं समाधातु न शक्गोषि 

मयि स्थिरम् । अभ्याख्धेगैन ततो मामिच्छाप्तुं धनच््रय॥ < ॥ 

भ्यासेऽप्यसमर्योऽसि भत्क्म्परमो भव। मदृथमपि कर्माणि 

कुर्वन् सिद्धिमवापस्यखि ॥ १० ॥ गयेतदप्यश्रक्तोऽसि कत्त् 
मयोगमाथितः। सबकम्मफलल्यागं ततः कुर् यतात्मवान् ॥११॥ 

खेयो दि क्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात् 

कमफलव्यागस्छागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२॥ अदेष्टा स्व भूतानां 

मतः करुण एव च । निम'मो निर दद्कारः समदु.खसखः चमौ 
॥ ९३ ॥ सन्तुष्टः सततं योगौ यताल्मा द्ट्निश्चयः। मथ्यपित- 

मनोवु्िर्यो मे मक्षः सख्मेप्रियः॥१४॥ यन्सान्ोदिजतेलोके 

लोकान्नीदिजति च यः। दर्पामर्प॑मयीहगीयुक्तो यः सु चमे 

प्रियः॥१९५॥ धै न ष्यति नदेष्टिन शोचति न काङ्कति। 

शभागरुभोपरिल्यामौ भक्तिमान् यः समे प्रियः॥१६॥ समः 

त्नौ च मित्रे च तथा सानापमानयोः। भौतोष्णसु्खदुःखिष 



मौप्रपन्व । ७ , 

खङ्विवज्ितः॥ १७ ॥ तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनौ सन्तुष्टो चेन कैन- 
चित्। अनिकैतः खिरमतिभक्तिमान् भे प्रियो नरः॥१८॥ धै 
तु षम्मांख्तमिदं यथोक्तं पथ्य पारुते । खदधाना मत्यरमा मक्ता- 
स्तेऽतौव मे प्रियाः ॥१९॥ 

दरति भौष्सपर्वणि भगवद्गौतापवसि यौकृ्णार्जुनसं वार 
भक्तियोगो नाम षटविंपोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 

अजन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव तं चेत्रन्नमेव च । एत- 
देदितुमिच्छ्ामि क्नानं क्ञेयद्च कैव ॥९॥ 

भगवातुवाच। दरदं भरौरः कोन्तेय केलमिल्यभिधौयते। 
एतद्यो वेत्ति तं प्राः स्तेत्न्नमिति तद्िदः॥२॥ न्तेतक्चच्चापि 
मां विदि सव्चैतेष भारत चेत्रक्ेव्रक्वो््नानं यत्तजन्ञानं मतं 
मम॥३२॥ तत् चैत्रं यच्च याटक् च यहिकारि यतश्च यत्) ख 
चयो यतप्रभावश्च तत् रुमासेनमे ष्णु ॥8॥ ऋषिभिवंद्धधा 
गीतं छन्दोभिर्बि विषैः पथक् ! ब्रह्मसूतरपरै रैव हेतुमड्विनि- 
चितेः ॥ ५॥ मदाभ्ूतान्यदङ्कारो वुद्धिरव्यक्तमेवच। इन्दि 
यारि दणेअञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥६॥ इच्छा देषः सुखं दुःखं 
खङ्गातथेतना तिः । एतत् चतं समासेन खविकारसुद्ातम् 
॥-अ॥ अमानित्मद्स्थिल्रमद्दिखा त्तान्तिराज्वम् । याचाय 

पासनं शोकं स्येथमात्ाविनिग्रदः ॥८॥ इन्द्रियाय वेराग्य- 

मनक्कार एव च। जन्मखल्युजराव्याधि दुःखदो षालुद श नम् ॥९॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार र्दादिष्ु। नित्यञ्च रुमचित्ततभिष्टा- 

निषटटोपपत्तिषु ॥ ९० ॥ मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभि चारिणौ । 

विविक्रेवसेवित्वमरतिश्ञनसंखदि ॥ ११९॥ अध्यात्मन्नाननिल्लं 

त्छज्ञानायद् भनम् ¦! एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तमन्नानं यदतोऽन्यथा 
१२ छ ५२, 
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॥१२॥ देय यत्तत् प्रवच्छामिं यजन्नालाख्तमश्रते। ग्रनादि- 

मत्र ब्रह्म न सत्तन्नाखदुच्यते॥१२॥ सर्वतः पाशिपादन्तत् 
स्वतोऽचिभिरोमुखम् । सवतः शतिमक खवेमादत्य तिष्ठनि 
॥ ९४ ॥ स्वेन्द्रिवगुणासासं सर्षेन्द्रियविर्वाजितम् । रुक्त खव - 
चेव निगुणं सुणमीक्त च॥ १५॥ वहिरन्तश्च भूतानामचरं 

चरमेव च। सच्छला्तदविक्नेयं दूरस्थः चान्तिके च तत् ॥९६॥ 

अविभक्तघ्च मतेषु बिसक्तमिव च स्थितम् । मृतमल च तज्ञेयं 

ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१९७॥ च्यांतिप्रामपि तव्जयोतिस्तमसः 
परमुच्यते। न्नाम जेयं ज्ञानगस्यं हदि खवेस्य धिष्ठितम् ॥१८॥ 

दति क्त्वं तथ! क्रानं न्न यच्चोक्तं समासतः। मद्धक्तएतदिन्नाय 

मद्धावायो पपदते ॥९९॥ प्रकृतं एरषद्धःव विद्धवनादौ उभावपि। 

विकारांश सुणांगरैव विद्धि प्रञ्नतिसम्धरवान् ॥२.०॥ काय्यैकारणकन्तुले 

हेतुः प्रकृतिरुच्यते । एरुषः सुखदुःखानां भोक्तले हे तुरु खते ॥२१॥ 

युरुषः प्रक्रतिस्थी दि मुखत प्रकृतिजान् गुणान् । कारणं गुण- 
सद्धगेऽस्य सदख्योनिजन्मसु ॥२२॥ उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता 

महेश्वरः । षरमाल्नेति चाप्युक्तो रै हेऽसिन् एसषरः परः ॥ २३ ॥ 
य एव' वेत्ति एरप्रं प्रकतिद्च गुरः खड । रुवं था वन्तमानोऽपि न 

स भूयोऽभिजायते ॥ २९ ॥ ध्यानेनात्रनि पश्यन्ति कैचिद्!तान- 

मलना अन्ये साङ्न योगेन कमयोगन चापरे ॥ २५॥ शन्ये 
तेवमजानन्तः श्रुलान्येभ्य उपासते! तेऽपि चातितरन्छेव ख्य 
श्ुतिपराय णाः ॥ २६ ॥ यावत् सच्छायते किञ्चित् सुच्वं ख्ावर- 

जङ्मम्। ततेतरन्तेत्रन्नसंयोगात्तरिद्धि भरतषेम ॥ २७॥ समं 

सपे भतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ¦! विनग्यत्खविनश्चन्तं यः 

प्रश्यति स पश्यति॥य्८॥ समं पश्यन् दि ख्वत्र समवस्ित- 

मोश्वरम्। न दिनस््यालनात्ानं ततो याति पराङ्गतिम् ॥२९॥ 

भरकृतयैव तु कर्माणि क्रियमाणानि सवशः! यः पश्चति तथादान- 



भौप्पन्व । € 

सकत्तारं ख पश्यति ॥३०) यदा मूतए्यग्भावभेकस्यमतुपग्यति। 

लवणएव च विस्तारं ब्रह्म रुस्पदयते तदा ॥२९॥ अ्नारिलात् 

निगंषलात् परमाद्भायमव्ययः । शरौरस्थीऽपि कौन्तेय न करोति 
न लिप्यते ॥२२॥ यथा सवगतं सौच्छवादाकाश्रं नोपलिप्यते! 

खव त्रावख्ितो रहे तथाद्छा नोपलिष्ते॥३३॥ चथा प्रका- 
पयत्येकः कृत्स्ड॑ लोकमिमं रविः। सेवं चेतौ तथा कृतृस्त' 
प्रफाश्यति भारत ॥३8॥ चैतक्तेतक्योरेवमन्तरं ्ानवचन्तुप्रा १ 

मूतप्रञ्ृतिमो चञ्च पै विदुयान्तिते परम् ॥३५॥ 

दति भौखपवं णि भगवद्रौताप्वणि यौ ृ ्शाञुनसं वा 
प्रकृतिपुरुषरविषेकयोगो नाम सप्रलिश्मोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

भगवानुवाच । पर भूयः प्रवच्यामि नानां ज्ञानमुत्तमम् १ 

यलजन्ञाला सुनयः स्व परां सिद्धिमितो गताः॥९॥ इटं ज्ञान- 
सुपार्थिल्य मम साधस्यमागताः। सखगऽपि नोपजायन्ते प्रलधे न 
व्यथन्तिच॥२॥ मम योनि्गदटुतब्रह्म तस्मिन् गभ दधास्यद्दम् । 

सन्धवः ख्व भृतानां ततो भवति भारत ॥२॥ सव योनिषु कौन्तेय 
स््रततयः सम्मवन्ति याः। ताखां ब्रह्म मदत् योनिरहं वौजप्रदः 

प्रिता॥8॥ सकच्छं रजस्तम इति शुराः प्रकृतिरुख्यदाः। निव- 

शन्ति महावा देहे देदिनमनव्ययम् ॥५॥ तत्र सखः निर्मल- 

लात् प्रकाश्कमनामयम्।! सुखसङ्न वध्राति ज्ञानसङ्न वानघ 

॥६॥ रजो रागाल्क विद्धि ट्व्णासङ्गखसुद्धवम् तन्तिवश्नःति 

कौन्तेय कर्मसङ्घेन देदिनम् ॥॥ तमस्छन्ञानज विद्धि मोदनं 
सवं रेहिनाम् । प्रमादालस्यनिन्दयभिस्तन्निवक्राति मारत ॥ त्प 

सख सुखे सच्ञयति रजः कमणि भारत। ज्ञानमादल्यतु तमः 

कमार सच्छयल्यत ॥ < ॥ रजस्तमूमश्राभिय सुखं भवति मारव । 



2, भदहाभारतम्। 

रजः सत्सं तमपरैव तमः स्छं रजस्तथा ॥१०॥ सवंहारेषु 
देरहेऽसिन् प्रका ठपजायते। क्ञानं यदा तदा विदात् विवद्धं 
संछमिव्युत ॥ ११ ॥ लोभः प्रत्रत्तिरारग्यः कम॑णामसमः स्या । 
रजस्यतानि जायन्ते विद्व भरतषभ ॥१२॥ अप्रका्नोऽप्रहत्तिश्च 
प्रमादी मो एव च। तमस्येतानि जायन्ते विद्र कुरुनन्दन १२॥ 
यदा रुख प्रवद्ं तु प्रलयं याति रेभत्, तदोत्तमविदां 
लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ रजसि प्रलयं गला कर्म॑सद्धिनु 
जायते। तथा प्रलौनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ कर्मणः 
स॒क्ृतस्याह्नः साच्िवां निमलं फ़लम् । रजसस्तु फलं दुःख- 
मन्नाम तमसः फ़लम् ॥ १६ ॥ ख्यात् सच्छायते च्नानं रजसो 
लोभणएवच। प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽक्नाननेव च ॥ १७ ॥ 
ऊद गच्छन्ति सस््रस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । ऊषन्यशगुण- 
ब्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ नान्यं गुरोभ्यः क्तं 
यदा द्रष्टातुपश्यति। गुखभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति 
॥ ९९ ॥ गुणानेतानतौल्य त्रन् ररौ रेदखमुदडवान्। जन्म 
खलुजरादुःखनिुक्तोऽगृतम् ते ॥ २० ॥ 

अजुन उवाच। कैर्सिद्गसवीन् युणानेतानतीतो मवति प्रभो} 
किमाचारः कथञ्चेतां स्न् गुणानतिवत्तते ॥ २१॥ 

भगवानुवाच । प्रकाग्रन्न प्रठत्तिच्च मोंदमेव च पाण्डव । न 
दष्टा सम्कृलत्तानि न नित्तत्तानि काङ्कुति॥२२॥ उदासम- 
वदासौनो गुणयो न विचाद्यते। गुणा वक्न्त इव्यव योऽव- 
तिष्ठति नेक्गते ॥ २३॥ समदुःखसुखः खस्थः समलो्टाश्मकाञ्चनः ! 
तुद्यप्रियाप्रियो भौरस्तुख्यनिन्टालखंस्त॒तिः॥ २४ ॥ मानाप- 
मानयोस्तुलखयस्तुख्यो मित्रारि प्चयीः। सर्वारश्परिद्यामौ गुणा- 
तौतः ख उच्यते॥२५॥ माच्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
सेवते। ख शुखान् समतोलयेतान् ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥ १६ ४ 
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ब्रह्मणो दि प्र्तिष्टादमसतस्यान्ययस्य च । शाश्वतस्य च धमस्यं 
` > 

सुखस्य कान्तिकस्य च ॥ २० ॥ 

दरति मौखपरवखि भगवद्रौतापवेणि खौङृष्णाजंनख्वारै 
शुणतरयबिभागयोगो नाम अष्टत्रिंभोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 

भगवानुवाच । जद्ुम्ूलमधःणखमश्वल्य' प्राह्धरव्ययस् । 
छन्दांखि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसवेद्वित्॥१॥ अध्व 
प्ररतास्तस्य णखा गुणप्रठद्धा विषयप्रवालाः! अधश्च मूला- 

न्यलुखन्ततानि कर्मातुवन्धौनि मनुष्यलोके ॥२॥ नं सपमस्येद्द 

तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च सुष्यृतिष्ठा। अश्रवखभेनं 
सृबिखढ्मूलमस्ङ्ग्रस्तेण ट्देन छक्वा॥३२॥ वतः पदं तत् 
परिमागितव्यं यसिन् गता न निवन्तन्ति भूयः तज्ेव चार्यं 

एरुषं प्रपये यतः प्रततिः प्रख्ता पुराणौ ॥६॥ निमाीनमोदा 
जितसङ्दोषा अध्यात्मनित्या विनिचतस्तकामाः । उन्द्रविमुक्ताः 

स॒खदुःखसङ्ेगे च्छन्दः पदमव्ययन्तत् ॥ ५॥ न तत् भास- 
यते सूर्य्यो न एश्द्धो न पावकः। यत् गला न निवत्तन्ते तद्लाम 

परमं मम॥६॥ ममैवं जोवनल्लाके जौवभूतः खनातनः। 

मनःष्ष्ठानोन्द्रियासि प्रक्ृतिस्यानि कषरति ॥॥ रौरं यद्- 
वाप्नोति यज्वाप्यतृक्रामतौश्वरः। "्रौलेतानि संयाति वायु- 
गंन्ानिवा्रयात् ॥८॥ यओोतं चन्नुः स्पर्धन्च रसनं प्राणमेव 
च। अधिष्ठाय मनश्चायं विप्रयातुपरेवते॥<॥ उत्क्रामन्तं 

सित वापि मुच्छानं वा गुणान्वितम् विब्परढः नानुपश्चन्ति 

पथ्यन्ति श्नानचच्चुघरः ॥ ९० ॥ यतन्तो योगिनगरैमं पश्यन्यात्म- 

न्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यज्ञताल्ानो नैनं पश्चन्लचेतखः ॥ ९९ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगष््रास्यतेऽखिलम् ! यचन्टरमडि यच्ामनोः 



र् महाभारतम् । 

त्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२॥ गामाविश्य च भूतानि धारया- 

स्यदमोजसा । एएष्णानि चोषधोः रवाः खोमो भृला रसात्मकः 

॥ १२॥ ग्रहं ञश्वानरी भूत्वा प्राणिनां देहमाथितः। प्राणा- 

पानसमायुक्तः पचाम्यन्न' चतुविधम् ॥ १४ ॥ सू्व॑स्य चाद हृदि 
सन्निविष्टो मन्तः सपृलिन्रानमपो नञ्च । धेरै य सदर दभेव बेली 

वेदान्तक्घरेद विद्व चाद्धम् ॥९५॥ दाविमौ एर्षरौ लोके त्षर- 

श्रा्ञर एव च। च्वरः सर्वाणि भूतानि कूटस्योऽचचर उच्यते 
॥ १६ ॥ उत्तमः पुरुषस्छन्यः परमाम ल्युदाद्तः। यो लोक- 
तलयमाविश्य विभक्तयव्यय ईश्वरः ॥ ९७ ॥ यसत् त्तरमतौतो- 

ऽमस्रादपि चोत्तमः। श्रतोऽसि लीके वेरि च प्रथितः पुर्षो- 

पतमः॥१८॥ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुर्प्रोत्तमम्। स 

सर्ववित् भजति मां रुवभावेन भारत॥१९॥ इति गुद्धतमं 

एस्वमिदमुक्त मयानघ । एतटूबुडा बुचिमान् स्यात् कृतक्व्यश्च 

भारत॥२०॥ 

दति भौपरपवंणि मगवद्रौ तापर्वछि यौङृष्णाजुमसंवारे 
एसपी ्तमयोगये नाम एकोन चल्ारि शोऽध्यायः॥ २९ ॥ 

कि गि 

भगवानुवाच । श्भयं सखशुचिन्नानयोगव्यवरश्यितिः। 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप गालवम् ॥९॥ अह्िसा रुल्य- 

मक्रोधस््यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलष्रु मार्दव 

छ्ोरचपरलम् ॥२॥ तेजः त्तमा तिः णैचमद्रोद्यी नाति- 

मानिता। भवन्ति सम्पदं रकीमभिक्ातस्य भारत।॥२॥ दम्भो 

दरप्रोऽमिमानख क्रोधः पारुष्यमेव च । श्ज्ञानद्खाभिजातस्य पां 

सम्पर्मासुरोम् ॥ 8 ॥ देवी सम्पदिमोक्लाय निवन्धावासुरौ 

मतः ।. मा. शुचः सस्यदं दैवीमभिजातोऽसि पारव ॥५॥ दौ 
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भूतसगौ लोकेऽसिन् टेव श्रांसुर एव च। रवी विस्तरथः प्रोता 

आसुरं पायंभेश्णु ॥६॥ प्रतत्तिञ्च निदत्तिच्च जनान विदु- 
रासुराः। नाशोचं नापि चाचारो नस्यं तेषु विदते॥ ७ ॥ 

अरसत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाद्धरनौश्वरम् । अपरसरसंगूतं किमन्यत् 

कामद्धैतुकम् ॥८॥ एतां दषटिमवष्टभ्य नट्टालसानी\स्यबुक्धयः। 

प्रभवन्छयुग्रकर्मांसाः जयाव जगतोऽहिताः ॥<॥ काममाचिल्य 

दुष्पूरं दश्यमानमदान्विताः। मोहा हौलासदाान् प्रवत्तन्ते- 

$ऽश्रुचिव्रताः॥१०॥ चिन्तामपरिमेयाञ् प्रलवान्तामुपािताः। 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निञिताः॥ ९९॥ अआापाग्र्ते- 

वेडाः कामक्रोधपरायरणा. । ईहन्ते काममोगायेमन्याथेनायं- 

स्यान् ॥ ९२ ॥ इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् । 

दूदमस्तोदमपि मे भविष्यति पुनद्नम् ॥९३२॥ अरौ मया हतः 

शतु निष्ये चापरानपि । ईण्वरोऽहमद्ं भौमो सिद्धोऽदं वलवान् 
सुखो ॥ १8 ॥ अटयोऽभिजनवानस्ि कोऽन्योऽन्ति रुगे मया । 

यच्ये दास्यामि मोदिष्य इद्यन्ञानविमोद्िताः॥ ९५॥ अनेक- 

चित्तविभान्ता मोडजालसमाठताः। प्ररुक्तः कामभोगषु पतन्ति 
नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ ्ल्मष्श्माविताः स्तव्या धनमानमदा- 

न्विताः । जयन्ते नाम यज्तैस्ते दग्धनाविधिपूवेकम् ॥ ५७ ॥ अद- 

छार वलं दप कामं क्रोधञ्च संखिताः। मामाद्परटरेेषु प्रि- 

षन्तोऽभ्वस्यकाः ॥ १८ ॥ तानद्धं दिषतः क्रुरान् सुखारेष॒ नदा- 
धमान् । चिपास्यजसमशुमानासुरौष्वेव योनिषु ॥ ९८ ॥ आसुर 

योनिमापन्ता सूढ्ा जब्छनि जन्यनि। मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो 

यान्यघमां गतिम् ॥२०॥ लिविधं नरकस्येदं दारं नाप्नमालनः। 

कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्ादेतत्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥ एते विमुक्तः 

कमैन्तेव तमोदारस्िभिर्मरः। आचरत्यात्मनः खेवसतती याति 

परं गतिम् ॥२२॥ यः पाखविधिसुतृष्ज्य दन्तते कामक्रारतः। 



द. मद्टाभारतम् । 

न॒ स सिद्धिमवाप्रोति न सुखंन परां गतिम् ॥>३२॥ तस्रात् 

शस्व प्रमाणन्ते काय्यकाययव्यवस्यितो। जाला णस्वविधा- 

नोत्त कम कत्त॒भि दहसि ॥ २४ ॥ 

दति मौष्सपवि भगवद्तौतापव णि योकृशार्जुनखंवाटे 
> ~ + 

द् वासुरसम्पदविभागयोगो नाम चल्लारिशोऽष्यायः॥४०॥ 

अर्जुन उवाच। यै शास्विधिसुत्र्ज्य यजन्ते य्रद्या- 

न्विताः। तेषां निष्ठातुकाङ्रष्णा सच्वमादही रजष्तमः॥ ९५॥ 

भगवातुवाच। तिविधा भवति यखद्धा देदिनांसाखभा- 

वज्ञा। साच्िकौ राजसी कैव तामसी चेतितां श्ण ॥ २॥ 

सक्लातुद्छपा खव॑स्य य॒द्धा मवति भारत । खद्वामयोऽवं एसपो 
यो यच्छदः सएव सः॥३॥ सजन्त साख्िका दैवान् वच्च 

र्तान्चि राजसाः। प्रेतान् भूनगणांखान्ये यजन्ते तामखा जनाः 

॥8॥ अशस्वविदितं घोरं तप्यन्ते यै तपोधनाः। रस्या 

दङ्घारसंगुक्ताः कामरागवलान्विताः॥५॥ करप्रयन्तः भरौरस्घ' 
भूतग्राममचेतसः । माद्वान्तः्ररोरस्थः तान् विद्धवासुरनिश्च- 

यान् ॥ ६ ॥ अआदहारस््रपि रवस्य चिविधो भवति प्रियः॥ यच्न- 
स्तपस्तथा दानं तेषां मेद्मिमं णु ॥ © ॥ गाथुःखखवला- 
रोग्यसुखप्रो तिविवद्वैनाः । रस्याः स्िख्धाः स्थिरा दया गरादाराः 

साच्िकप्रियाः॥ ८॥ कटुम्तलव णाल्युष्णतौ ए ् विदा हिन. । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखभोकामयप्रदाः॥ <॥ -यातयामं 

गतरसं पूति पथ्युंषितञ्च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं 

तामसप्रियम् ॥ १० ॥ गफलाकाङ््भियन्ञो विधिदृष्टो य दज्यते। 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय रु णाच्छिकरः॥ ११९॥ अभिसन्धाय 

तु फ़लं दसार्थमपि चैव यत्। इज्यते भरतयरेठ तं यज्नं विद्धि 
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जपम् ॥ १२. ॥ विधिदोनमद्ष्टानं मन्तद्ीगमद्स्िणम् । 

खद्धाविरद्डितं यच्ञ तामसं परिचन्तते।१३॥ टेवदिजयुर- 

प्राज्ञपूजनं णोचमाञ्जवम्। तब्रह्मचथ्थमद्िसा च प्रासेरं तप 
उच्यते ॥ १8 ॥ अनुहेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियद्धितच्च यत्। 
स्वाध्याचःभ्य सनेव वाद्यं तप उच्यते ॥१५।॥ बनःप्रसदः 

खोम्यलं मौनमादकविनिग्रहः। भावसुशुदिरिव्येतत्तपो मानस- 

मुच्यते + ९६ ॥ यद्धया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरैः, 
अफलाकाङ्िभियक्तेः खाच्िवं परिचचते ; १०॥ सत्कारनान- 
पूजाथें वपो दसन चैव यत् ¦ क्रियते तदिद प्रोक्लं राजसं चल - 
मध्रुवम् ॥१८॥ मूदृग्राहेनातनो यत् पौडया क्रियते तपः। 

परस्योत्सादरनाथं वा तत्तामख्युदाह्तम् + १८ ॥ दातव्यमिति 
यद्दानं दौयततैऽनुपकारिणे। ईषे कले च पात्रे च वद्नं 
साल्िकं स्यतम् ४२० ॥ यत्तु प्रत्युपकाराय फलसुदिश्च वा एनः । 
दौयते च परिक्िष्टं तदान राजसं स्तम् ॥२९॥ अदेपकासे 

चदानमपात्ेभ्यस्र दौयते। अखत्कतमवन्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् 

॥२२॥ आं ततृरुदिति निरं मो ब्रह्मगस्िविधः सृतः । ब्राह्मर- 

स्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः एुरा॥ २३ ) तसादोभिद्युदाद्टत्व 

यन्ञद्ानतपःक्रियाः । प्रवत्तन्ते वि्षानोक्ताः सततं द्रह्मवादिनाम् 

५२8४॥ तदिल्यनमिखन्याय फलं यन्नतपःक्रियाः। दानक्रियाश्च 

विविधाः क्रियन्ते मोत्तकाङ्धिभिः॥२५॥ सद्धा साधुभावे च ष्दि- 
त्येतत् प्रभुज्यते! प्रस्तं कर्मणि तथा सत्खव्द्ः पाँ मुज्यते 

॥ २६॥ यञ्ज तपसिदने च स्थितिः सदिति चोच्यते) क्म चेव 

तदथोःयं सदिल्येवाभिधौवते ॥ २७ ॥ गखद्वया इतं दत्तं तपस्त 

तच्च यत्। अखदितुपच्यते पायन च तत्ग्रेत्य नो द्दह ॥२८॥ 
दरति भौपसपवंशि सगउरौताप्वंि यौञ्खष्णांनखवादै 

खडातयविमागयोगो नाम एकचल्वारि सेऽध्यावः ॥ ४१ ॥ 

२७ मौ १३ 



९६ महाभारतम् ! 

ग्रजुन उवाच । सन्नगाखस्य मद्धावगदो तच्लमिच्छ्ामि ेदि- 
ठ॒म्। द्यागस्य च षौके पृथक् गोशिनिसूरन॥ ९॥ 

भगवानुवाच । काम्यानां कर्मणां न्यासं खन्नरयासं कवयो 
विदुः । स्वंकफलव्यागं प्राहटस््यागं विच्च: ॥ २॥ द्याच्चं 
दोषवदित्यके कमं प्राद्मंनौोषिखः। यजच्नदरानतपः कर्मं न ाच्य- 
मिति चापरे ॥३॥ निश्वयं णु मे तत्र द्यी मरतसुत्तम। 
त्यागो दि पुरुषव्याघ्र तिविधः सस्यको न्तितः॥४॥ यन्नदान- 
तपः फम म त्याज्यं काथभेव यत्! यन्नो दानं तप्द्चैव पावनानि 

मनोषिणाम् ॥५॥ एतन्यपि तु कर्माणि सध दयक्ला फलानि 
च। क्षव्यानौति मे पायं निशितं मतसुत्तभम् ॥ ६ ॥ नियतस्य 
तु स्नयासः कमणो मोपपदयते। मोदात्तश्य परित्यागस्तामसः 
परिकौ तितः ॥॥ दुःखमित्य ब यत् कमम कायलेशभयात्तयजेत् । 
सकला राजसं व्याग नैव त्यागफलं लमेत् ॥ ८॥ काथ्यैमित्यव 

यत् कर नियतं कुरते "संन । सद्व" तल्ला फलद्धेव स त्यागः 

साल्लिको मतः॥९॥ न रष्टयकुश्लं कम्मं कुशले नातुषल्जते। 

व्यागौ ख्छलस्माविष्टो सेधावो हिनसंग्यः॥९०॥ नदि हद- 

गता णक्वं व्यक्त कर्मारखशेषतः। यस्त कमंफलत्यामौ स त्यागौ- 

दयभिधौयते॥ १९॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च तिविधं कमणः फ़लम् । 
भवल्यल्यागिनोऽपैटय म तु सन्यासिनो कचित् ॥१२॥ पञ्च 

मानि मदहावाद्दो कारणानि निवोध भै। साद्धा कृतान्ते 
प्रो्तामि सि्धधे सवेकमेणाम् ॥ ९२ ॥ अधिष्ठानं तथा कर्ती 

करगा् पृथग्विधम् । विविधाश्च एक् चेष्टा रैवगरैवात् पञ्चमम् 

॥1१8॥ रौोरवाद्नोभियत् कम॑ प्रारमक्तेनदः। न्याय्यंवा 
विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः॥ ९५॥ ततैवं सति कन्तार- 

मालानं केवलन्तु -यः। प्श्यव्यकृतबु्धिल्लान्न स पश्यसि दुमंतिः 

॥ ९६ ॥ यस्य नादङ्कतो भावो ठुदधि्चस्य न् लिष्यते । दल्ापि 
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श्वं दमाक्तीकान दन्तिन निवध्यते।॥१०॥ न्नानंन्नयं परि- 

चता विविधा कस्मचोदना+ करणं कमं कर्तति तिविषधः कर्म 

संग्रहः ॥ १८॥ न्नं कमं च कर्तां च तिरैव सुणभेदतः1 

प्रोच्यते गुणरुङ्प्राने यथावत् णु त््न्यपि ॥ १९ ॥ सवभूतेषु 
येनैकं मावमव्ययमीक्तते। अविभक्तं विभक्त तज्न्नानं बिधि 

खाचलिकम् ॥२०॥ पृथक्लेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् एथ- 

ग्विधान्। वेत्ति सवष भूतेष तजक्रानं विदि राजसम् ॥ २९१ 
यत्तु कत्स्लवदेकसिन् कार्यं सक्तमददैतुकम्। ग्रतश्वाथवदल्यच 
तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥ नियतं चङ्गरदितमरागदेषतः इतम् 1 

फलप्रेप्सुना कम यत्तत् सालिक मुच्यते ॥ २२॥ यत्त का्ेप्- 

सुना कमं खाहङ्ारेण वा पुनः। क्रियते वद्धलायासं तद्राजस- 

सुद्ा्छतम् ॥ २8 ॥ ग्नुवन्धं त्षवं हिसामनपेच्छ च पोरुषम् ! 

मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसुमुच्यते ॥ २५ ॥ मुक्तसह्भयोऽनद- 
वादौ छलयुत्पादहसमन्वितः । सिद्धयसियोज्निवि कारः कत्ता सा्िक 
खउच्यते ॥ २६॥ रागो कमफलग्रप्सुलंव्पो हि सात्मकोऽशुचिः! 

षष श्कान्वितः क्ता राजसः परिकौत्तितः॥ २७ ॥ ग्रथुक्तः 
प्राकृतः स्तञ्ः ष्ठो नैकृतिकोऽलसः विषादी रीर्ष॑सतौ च 

कत्ता तामस उच्यते॥रस्८॥ बुदधभद्ं ्तेधेव गुणत स्िविधं 

श्णु। प्रोच्यमानमगरेषिण एयक्लेन धन्य ॥ २९ ॥ प्रत्तिञ् 
निद्ठ्तिच्च का्व्याकाय्ये मचाभदे। बन्धं मोचतञ्च या वेत्ति बुद्धिः 

सा पाथं साच्िफौ ॥३०॥ यया धर्ममधमन् काथद्चाकाथसमेव 

च 1 रवथावत् प्रजानाति बुद्धिः खा पाथं राजसी ॥३९॥ 
रधम धर्ममिति या मन्यते तमसातठता+ सर्वा्थन् विपरीतांश 

बुद्धिः खा पाथं तामसौ ॥३२.॥ श्त्या यया धारयते मनः- 

प्रारन्द्रियक्रियाः। योगनाव्यभिचारिर्षा शतिः सा पाथं सचि 

१३३॥ युचातु घमंकामार्यान् ल्या छारयतेऽषेन। प्रसङ्ेन 
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प्रलाकाद्यै तिः सा पाथं राजसी ॥३६॥ यया खप्रं मयं 

प्रोकं विषादं मदभेव च। न विसुद्खति दुमा तिः सा पार्थ 

तामौ ॥३५॥ सुखं लिदानौः तिविधं शण मे मरत्षम। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखन्वञ्च निगच्छति॥ ३& ॥ यत्तदग्रे 

विप्रमिव पररिणाभेऽर्तोपमम् } तत् सुखं साकं प्रोक्तमात्म- 

युद्धिप्रसष्टजम् ॥ ३७ ॥ विघधेन्द्रियसंयोगात् यत्त दग्रेऽख्तो- 

पमम् । परिणा विषरभ्निव तत् सुखं राजसं छतम् ॥ ३८॥ 

यदम चासुवन्धे च सुखं मोदनमातनः। निद्राक्षस्यप्रमादो्य 
त्तामसमुदाद्टतम् ॥२८॥ न तदस्ति प्रथिव्यां वहैदवि दवेषु 

वा एनः! सं प्रकृतिज येभिः स्यात् तिभिर्मुरै ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मणच्तियविष्ां शूद्राणाञ्च परन्तप; क्माकि प्रविभक्तानि 

स्वभावप्रमेगुयीः ॥ 8९॥ शमो दमस्तपः भौचं ्तान्तिराजजव- 

भेव च। न्नं विन्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम् ॥ ४२ ॥ 

पौष्य तेजो छतिरदाच्छं युद चाप्यपलायनम्; दानम श्वर- 

भावश्च ्षातरकर्म खभावञम् ॥ ४३ ॥ कषिगोस्च्छवायिच्यं >श्य- 

कर्मं स्वभावजम् । परि चथ्यीदक्रं कमं शूद्रस्यापि खमावजम् ॥४४॥ 

सवे खे कर्म॑ रघभिरतः संसिच्धि' लभते नरः! खक्म निरतः सिचि 
यथा बिन्द्ति तच्छणु॥8५॥ यतः रत्तिभृतानां येन खवं- 

निरन्सतम्। खकमेणा तमभ्यचचैप सिद्धि विन्दति मानवः ॥४५॥४ 

खेयान् खधर्मौ विश्ुखः परथमीत् खनुषठितात्। ख मावनियतं 
कमे कुवेन्नाप्रोति किलि्षम् ॥ ४६ ॥ रुज कभं कौन्तेय स- 
दोप्रमपि न लयञ्ेत्। सर्वारब्छादहिदोपिण धूमेनाजिरिवादताः 

॥ 83 ॥ असक्तिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्छु्ः । ष्क 

सिद" परमां सन्तवासेनाचिगच्छति ॥ 8८ ॥ सिद्धि प्राप्नो यथां 

ब्रह्म तथाप्रोति निवोधमे। समाकषेनेव कौन्तेय निहा ्ञानस्यं 

चापरा) ४९ ॥ द्धा विशुदया शुक्तौ लात्सानं नियस्य च; 



अ स पन्वं । -&& 

श्व्दारोन् विषर्यास्क्ता रागदेषौ व्यदस्यच॥५०॥ विविक्त 
शेवो लघुगो यतवाह्घायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैरा 

समुपायितः॥५९॥ ओहङ्गारः वलं दप कामं क्रोधं परिग्रदम्। 

विसुच्य निमंसः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ ब्रह्मभरतः 

प्रसन्नात्मान भोचति न काडङ्कति। समः स्वषु भूतेषु मड्क्तिं 

लमते परास् ॥ ५३ ॥ भक्तया मामभिजानाति यावान् थञ्चाखि 

तच्छतः । ततो मां तच्छतो न्नाल्ला विते तदनन्तरम् ॥ ५8॥ 

स्वंकर्माण्यपि सुदा कुबणो मह्यपा्रयः।! मतप्रसादाद्वा- 

प्रति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५५ ॥ चैतसा सुवंकमाीणि सचि 

सन्नस्य मत्परः) बुद्धियोगसुपायिद्य मचित्तः सतत भव ॥५६॥ 

मचित्तः रुवदुर्गारि मत्प्रसाद्ात्तरिष्यसि। अथ चेच्वमदङ्गारान्न 

खोष्यसि विनङ्वसि॥५०॥ यदरङ्ारमाथित्यन योदय इतिं 

मन्यसे! भियेव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोच्यति ॥ ५८॥ 

स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः सखेन कभंगा । कन्तु नेच्छचि 
यन्मोदहात्वरिष्यस्यवश्येऽपि तत् ॥ १५८ ॥ ईष्वरः सवभूतानां 

छदे गेऽजन तिति । भामयन् सवंभूतानि यन्ताक्तद्ानि मायया 

॥ ६० ॥ तमेव रसं गच्छ सवंभावेन भारत । ततुप्रसादात् 

परां णन्तं स्थानं प्रापस्यस्ि ण्डतम् ॥ ६१९) दतिते च्ञान्- 

माख्यातं गुदात् शुद्धतर मया) विरष्येतद षिण वयेच्छसि 

तथा कुर् ॥६२॥ सख्व्गुद्धतभंः श्रयः णु मे परमं व्नः। 

इष्टोऽसि भे ्ठृमिति ततो वच्छामि ते हितम् ॥ &२॥ मन्मना 

भव मड्क्तो मद्याज मां नमस्वुस् । माजेतैष्यसि सुत्यनते प्रतिज्ञाने 

प्रियोऽसिमे॥ &8 ! स्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं रणां ब्रज । 

प्रदतं सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥६५॥ इदन्ते 

नातपस्काय नाभक्ताय कदाचत। न चाशरुख.घ्रवे वाच्छनचर्माः 

योभ्यसूयति ॥ &द॥ य द्रमं परमं शुद्धं मद्धतोष्वभिधास्यति। 



षर महाभारतम् । 

भक्तिं मवि पररा कला मामेगे्यत्यसं पयः ॥ ६७ ॥ न च तसात् 

मनुष्येषु कञचिन्मे प्रिवङृत्तमः। भविता न च भे त्छारन्यः प्रिव- 
तमो भुवि॥&८॥ श्रष्मेष्यतेच चदं स्यं रुंवाद्मावयोः। 

च्ानय्नेन तेनादमिष्टः स्यामिति मै मतिः॥ ६< ॥ खङ्धावान- 

नसूयश्च श्णुयादपि यो मरः । सोऽपि मुक्तः शुभाक्लोकान् 

प्राप्रयात् पुर्खकमंणाम् ॥ ° ॥ कच्चिरेतष्टतं पार्थ लयेका- 

ग्रेण चैतसा। कच्चिरन्नानसम्मोदहः प्रनष्टस्ते धनच्लञय ॥ ७१॥ 

रजेन उवाच । नष्टो मोहः स्ृतिलंब्धा लतुप्रसादात् 

मयाच्यत । स्थितोऽसि गतसखन्द् हः करिष्ये वचनं तव ॥ ०२ ॥ 

सच्छय उवाच । इल्यद्धं वासुदेवस्य पाथंस्य च मह्ातनः। 

संवादमिममखोषमन्न तं लोमदप्रणम् ॥ ०३२ ॥ व्यासप्रसादात् 
श्ुतवानेतत् गु्छतमं परम् ¦ योगं योगीश्ठरात् कृष्णात् खाचात् 

कथयतः खयम् ॥ ०8 ॥ राजन् रस्य सस्मल्य संवादभिम- 

महूतम्। वीग्वार्जनयोः पुरं ष्यामि च सुद्धमु इ. ॥ ०५ ॥ 
तच संस्मृ संसृत्य सपमल्यद्ध् तं हरेः । विसयो मे महाराज 

टष्यामि च पुनः एनः ॥ ०&॥ यत योगेश्वशः कृष्णो यतर पार्थो 

धतुरैरः । तत्र यौरविलयो भृतिधरंवा नौतिमं तिम ॥ >= ॥ 

दति भोष्प्वेणि भगवदरौतापवंणि योकृष्णाजनसंवादे 
सन्न7चखयोगो नाम दिचलारिणेऽध्यायः ॥ 8२॥ 

समा प्र भरश्िक्नोतापवं ॥ 

-्थ -मिश्ववंध पवं ॥ 
सद्य उवाच । ततो धन्यं दृषा वाणगाणर्डौवघारि- 

खम् । पुनरेव महानादं व्यण्जन्त मदरथाः॥ ९॥ पार्डवाः 

खष्लयायैव धे चेषामनुयायथिगः। दशु: समुदिताः प्हान् वीयः 
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साररसखयवान् ॥२॥ तया भेखश्च पैश्यश्च क्रकचा गोविष्ा- 

शिका । सद्सैवाभ्यदन्यन्त स शव्द स्तुसुलोऽभवत् ॥३॥ अर्घं 

देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनेश्वर । सिदधचारगारुङ्ाय समौयुस्तं 
दिट्त्तया ॥8॥ ऋषयश्च महाभागाः पएरस्वंल्य शतक्रतुम् । 

समोभुस्तत्र रुदिता द्रष्ट तेसं मदत् ॥५॥ ततो युधिष्ठिरो 

दृष्ट युद्धाय सुखमुयमे। ते सिने सागरप्रस्ये सुद्ध प्रचलिते दप 

॥ &॥ विसुच्य कवचं वौरो निच्िष्य च वरायुधम् । अवर्द 

रथात पद्धाभेव कताच्रलिः ॥9। पितामद्वमभिग्रेच्च घमराजो 
युधिष्ठिरः । वाग्यतः प्रययौ चैन प्राद्खो रिएवादिनौम् ॥८॥ तं 
प्रयान्तमभिप्रेच्च कुन्तौ पुतो घनच्छयः । वतौ रयान्तुखं भराठ- 

भिः सदितोऽभ्यगात् ॥ <॥ वासुदेव तं राजन् प्टतोऽलुज्ञगाम 

ह । यथासुख्याश् राजानस्तमन्वाजम्मुस्त्सुकाः ॥ १० ॥ 

अजन खवाच । किन्ते व्यवसितं राजन् यदस्नानपद्दाय 
वे। पद्धयाभेव प्रयातोऽसि प्राद्य्.खो रि एुवाद्दिनौस् ॥ १९ ॥ 

भौमसेन उवाच। क्र गमिष्यसि राजेद््र निच्तिपएकवचायुधः। 

दंभितेष्वरिसेन्येषु भातृतुत्र्ज्य पाथिंव ॥ ९२ ॥ 
नकुल उवाच। एतं रति तयि च्येष्ठे मम भ्रातरि भारत । 

भोमं दुनोति दयं ब्रूद्धि गन्ता भवान् क्नु \१९२॥ 

स्टरिव उवाच । अस्मिन् रणसम्यूहे वे वक्तमाने मद्दाभये। 

योग्ये क्नु गन्तासि शदूनभिसुखो दप ॥ १४६॥ 
सस्लरय उवाच। एवमामाष्यमाणणोऽपि भाटभिः कुस्नन्द्न। 

नोवाच वाग्यतः किञ्चित् गच्छल्येव युधिष्ठिरः ॥ १५ ॥ तातु- 

वाच मद्ाप्राज्नो वासरेवो महहामनाः। अभिप्रायोऽस्य चिन्नातो 

मयेति प्रहसन्निव ॥९६॥ एष भौं तथा द्रीं गोतमं पल्य 

भेव च। अनुमान्य गुरून् सवान् योत्सयते सह द्तुभिः॥१९७॥ 

खयते दि पुरा कल्ये गुरुखद्धान् खवान्धवान् । अनुमान्य यया- 



१०६ मद्ाभार तभ् } 

पास्वं यस्तु धुध्येत् महत्तरः॥ १८ ॥ ध्वस्तस्य जयो यु 
भवेदिति मतिमम। एवं ब्रुवति कृष्णेतु धात्तरषटचम्ं प्रति 
॥ १९॥ खदादाकारो मदहानासौत् निःणड्ध्ाशपरेऽभमवन् । दष्ट 
शुधिष्िरं बीरा बाततराषटस्य सैनिकाः ॥ २०॥ भियः खङ्कय- 
य्चक्ररेषो दि कुलपांसनः। व्यत्त भौत दवाभ्यति राजासौ 

भौएमन्तिकात् ॥२१॥ युधिष्ठिरः ससोदभ्यः शरणाथं प्रया- 

चकः। धनच््रयै कथं नाथे पाण्डपुते तकोदरे ॥२२॥ नक्ते 
खुहरेवे च भौतीऽध्यति च पार्डवः। न नूनं सत्नियङ्ुज्ते जाती- 

ऽयं प्रथितो मुवि ॥२३२॥ यथास्य द्यं भौतमल्पष््छष्य 

संगुशे। ततस्ते सेनाः सर्द प्रपसन्ति स्र कौरवान् ॥॥ २६ ॥ 

ष्टाः सुमनसो भूता चैलानि दुधृचुः पएयक्। व्यनिन्दन्त ततः 

सव योधास्तत्र विष्ास्पते॥२५॥ युधिष्ठिरं ससोदर्यं खुडितं 
केशवेन तु! ततस्तत् कौरवं सन्यं धिक्कला तु युधिष्ठिरम् ॥२६॥ 
निःषव्द्मभवत् तूखं पुनरेव विभाग्पते। किं तु वच्यति राजासौ 

किं भौष्मः प्रतिवच्यति॥२०॥ किं भौमः समरश्षाषौ किंतु 

कृष्णाज् नाविति । विवक्षितं किमस्येति संपयः सुमहानभूत् 
॥ स्८्॥ उभयोः सेनयो राजन् युधिष्ठिरक़ृते तदा। सोऽष- 

गाद्च चमू शत्रोः शरक्तिसमाकुलाम् ॥ २९ ॥ भौ समेवाभ्ययात् 

तृख भ्राटभिः परिवारितः। तमुवाच तनः पादौ कराभ्यां पौडय 
पाण्डवः। भोपर शान्तनवं राज! युद्वाय ससुपस्छितम् ॥ २० ॥ 

भुधिष्ठिर उवाच। अआमन्तये लां दुश्ष लया बोत्यामदे 
खद । अतुजानोद्धिमां तत्र आरिष्रशरैव योजय ॥३९॥ 

भीष उवाच) यदेवं नाधिगच्छेथा युधि मां एथिदोपते । 
प्रचयं लां महाराज पराभवाय भारत ॥३२॥ प्रोतोऽख्ि एत 

युष्यस्च जयं प्राप्न हि पाण्डव । यततेऽभिलपितं चान्यत् तदवा- 

ददि संयु ॥ ३२ ॥ व्रियतः द्ध वरः पाय किमस्त्तोऽमिकाद्धसि । 



भोमपन्बं । १५३ 

एवं गते महाराज न तवास्ति पराजयः॥२५॥ अर्थस्य पुर्तो 

दासो दारुख्चर्थो न कस्यचित् इति सद्यं महाराज वद्धे 
इस्मवर्थन कौश्वेः॥३५॥ अतसं क्लववदाक्य' व्रवीमि कुस्- 
नन्दन । वद्धवस्मव्थन कौरव्यर्ु्ाद्न्यत् किमिच्छसि ॥ ३६ ॥ 

युधििर उवाच । मन्यस्व महाप्राज्ञ हितार्थी मम नित्यशः| 
युध्य कौरवस्यार्थे मेष सततं वरः ॥ २७ ॥ 

भौ डवाच। राजन् किमत्र सख्द्यन्ते करोमि कुरूनन्दन) 

कामं योस्य परस्यार्थं न्रूडि यत्ते विवन्जितम् ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच। तसात् प्रच्छास्यदहं तात पितामद्ह नमी- 

स्तुते । कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम् एतस्म 
मन्य हितं वदि ख्रेयः प्रपश्यसि ॥ ३९ ॥ 

सौख उवाच । नतं पश्चामि कौन्तेय यो मां ुश्यन्तमाडवे । 
विजयेत पुमान् कश्िद्पि सान्चात् रतक्रतुः॥ 8०॥ 

युधिष्ठिर उवाच इन्त प्च्छ्ामि तस्माचां पताम नमों 
स्तुते! वधोपायं व्रवौदधि लमात्सनः रुमरे परेः ॥ ४१॥ 

भौपखख्वाच। न स्स तं तात पश्यामि समर्यो जश्चेत 

माम् । न तावत् ख्ट्य्काल्ला से पुनरागमनं कुस् ॥ ४२. ॥ 

सच्य उवाच । ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भौमस्य कुसनन्टनं। 
गिरसा प्रतिजग्राह भयस्तमभिवाद्यच॥ 8२ ॥ प्रागात् पुन- 

मदहावाह्धराचाध्थस्य रथं प्रति । पश्यतां सर्वसेन्यानां मध्येन 
भ्राट्भिः सह॥ ४॥ स द्रोपमभिवायाथ कुला तव प्रद- 

च्िणम् 1 उवाच वाचा दुदषमाचाथ्यं येयक्चे वचः ॥ ४१॥ 
अआमन्चधे लां दुष योत्स्य विगतकल्मषः! कथ जये रिपून् 
सवननननुक्ञातस््या हिज ॥ ४६ ॥ 

द्रोण उवाच। यदिमां नाधिगच्छेधा भ्ुद्ाय कृतनिश्चयः, 

धेयं लां महाराज पराभावाय सवे एः ॥ 8० ॥ तत् गुधिष्टिर 
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१०६ मद्हाभारतम् । 

तुष्टोऽसि पूजितश्च लयानष । रनुजानामि युध्यस्च विजय सम- 

वाप्रुहि ॥8८॥ करवाणि च ते करां ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् । 
एवं गते मद्ाराज युडादन्यत् किमिच्छसि ॥ ६९ ॥ अरधंस्य 

एरुषो दासो दारस््र्थो न कस्यचित् । इति सद्यं महाराज 
वद्ोऽस्मर्थन कौरमैः॥५०॥ अतस्ता कौवदत् न्रूयां युदा- 

द्न्वत् किमिच्छसि। योद्वामि कौरवस्यार्थं तवाशस्यो जयो 
मम॥५१९॥ 

युधिष्ठिर उवाच। जयमाशख मे ब्रह्मन् मन्यस्य चं 
मद्धितम् । भुध्यस्व कौरवस्याथं वर एष तती मया ॥ ५२ ॥ 

द्रोण उवाच । श्रुवस्तं विजयो राजन् यस्य मन्ती दरि- 
स्तव । अदं लामभिज्ानामि रसे शतून् विजेष्यसि ॥ ५३ ॥ यतो 
धरम॑स्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः! शुध्यख गच्छ कौन्तेय 
प्रच्छ मां किंब्रवोमिते॥१४॥ 

शुधिष्ठिर उवाच । पृच्छामि लां दज शण मे यदिव- 
सितम् । कथं जेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम् ॥ ५५ ॥ 

द्रौण उवाच। न तेऽस्ति विजयस्तावत् यावत् गुध्याम्यद्ध 
ररं। ममाशु निधने राजन् यतस स्ह सादरः ॥ ५६ ॥ 

भुधिष्ठिर उवाच । इन्त तम्बात महाबाहो वधोपायं बदा- 
कनः ब्रचाश्प्रशिपद्येष च्छामि लां नमोऽस्तुते॥ ५७॥ 

दरण उवाच। न तुं तात प्श्चामि यो मां न्याद्ररो 
स्थितम् । युध्यमानं सुसंरव्ध शर वर्पोघवधिंणम् ॥ ५८॥ ऋति 
प्राचगतं राजन् न्यस्त पस्तमवेतनम्। दन्यान्मां युधि यो वीरः 
रुत्यमेतत् ब्रवोभि ते ॥ ५९ ॥ अस्वञ्चाद रणो ज्यां शला सुमह 
दप्रियम् । खद यवाक्यात् एुरुषरात् सत्यभेतत् ब्रवीमि ते। ६ ०॥ 

सजय उवाच । एतत् श्रुला महाराज भारहाजस्य ध्षीमतः। 
अतुमान्य तमाचाय्य प्रायाच्छारदतं प्रति ॥ ६१ ॥ सोऽभिवाय 
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कृपं राजन् कृला चाभिप्रदक्विणम्। उवाच दुदैषतरं वाक्यं 
वाक्यविशारदः \ ६२ ॥ अतुमानयिल्ला योत्सवऽद' गुरो विगत- 

कल््मघ्रः। जयधेयञ्च रिपुन् सवांगुक्ञातस्यानघ ॥ &२ ॥ 

करपडवाच। यदि मां नाभिरच्च्छेथा युडाय कृतनिश्चयः! 

शपेयं लां महहदाराल्ञ पराभावाय ख्वेग्रः॥ ६8 ॥ अर्थस्य पुरुषो 
दासे द्ासस्वर्थ न कस्यचित्) दूति सत्यं महाराज वद्धो. 

ऽस्मवर्थन द्रौीरवैः॥ ६५ ॥ तेषामर्थं मदहाराज योदव्यमिति भे 

मतिः। ब्रवौम्यतः लौववच्लां युडादन्यत् किमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 

युधिषिर उवाच । न्त पृच्छामि ते तस्माद्ाचाय्ये शणुमे 

वचः। दृत्यक्ता व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः ॥ ६ ॥ 

सच्छरय उदाच । तं गौतमः प्रतुवाच विज्ञायास्य विवत्तितम्। 

अरवध्योऽद मद्ाराज युध्यख जयनाप्रुडि ॥ ६८ ॥ प्रौतस्तेऽभि- 
गमेनाद' जयन्तव नराधिप । आशासिष्ये सदोल्याव सव्यभमेतत 
व्रवीमि ते॥ &< ॥ एतत् श्रुखा महाराज गोतमस्य वचस्तदा । 

शरतुमान्य कृपं राजा प्रययो यैन मद्रराट् ॥ °०॥ स शल्य 

मभिवादयाथ कुला चाभिप्रदन्तिखम् । उवाच राजा दुधैषमाल- 
निःखेयसं वचः॥ ७९॥ अतुमानधे लां दुघैषे योत्सा विगत- 
कल्मषः । जपेयं परान् राजन् ्रनुक्ञातस्त्रया रिपून् ॥ २॥ 

शत्य उवाच। यदिमां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिखयः। 

पेयं -लां मद्धाराज पराभावाय मै रणे ॥ ०३॥ तुष्टोऽस्मि 

पूलितश्वासि यत् कासि तदस्तु ते । गरनुजानामि चैव लां शरुध्य् 
जयमाप्रदि॥ ७8 ॥ ब्रूहि के वचनं वीर कैनाथैः किंददामिवे। 

एवं गते मद्दाराज थु द्धादन्यत् किमिच्छसि ॥०१॥ अथस्य पुरुषो 

दाख दासुख्वर्थ न कस्यचित् । दति सत्यं वचो राजन् बड़ो- 

ऽस्मवर्थन कौरतैः ॥०&॥ करिष्यामि दि ते कामं भागिनेय यथेप्- 

स्तिम्। ब्रवोस्यतः क्लौववच्छां युदादन्यत् किमिच्छसि ॥ ७७ ॥ 



१०४ मष्टाभारतम् । 

युधिष्ठिर उवाच । मन्यस मद्धाराज नित्यं मङितसुत्तमम् । 

कामं भुध्य परस्यां वरमेतं व्रणोभ्यद्दम् ॥ ७८ ॥ 
शस्यं उवाच । किमत्र ब्रूष्ि सुद्यन्ते करोमि ठृवसुत्तम। 

कामं योतवे परस्यार्थे खतीऽस्छवर्यन कौरपैः ॥ ७२ ॥ 

युधिषिर उवाच। स एव भे वरः एत्य उद्योगे यश्छया 

कृतः। सूतपएतस्य संग्रासे काश्चस्तंजोदधस्त्या ॥ ८० ॥ 

श्रल्य उवाच) सम्पत्छवद्येषते कामः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर । 

यथेप्तं गच्छ युधः प्रतिजाने जयं तव ॥ ८॥ 
सक्छय उवाच । अवमान्या कौन्तयो मातुलं मद्रकेश्वरम् । 

निन्िगाम मद्दासेन्यात् भ्नाटभिः परिवारितः ॥८२॥ वासु- 

स्व राघेयमादवेऽभिजगाम इ । तत एनदुवाचदं पाण्डवाय 
गद्राग्रजः।॥८्२॥ श्रुतं से कं मौप्रखदेषात् किल न यीत्- 
स्यसि। शष्छान् वरय राधेय यावत् मौष्ोनडन्यते॥ ८8 ॥ 

ते तु भौष्े राधेय पुनरेष्यसि संधुगस् । धात्तर्टुस्य साद्ाय्यं 
यदि पश्यसिकेत् उमम् ॥ ८५ ॥ 

कख उवाच । न विप्रियं करिष्यामि घात्तराषटस्य कोश्व। 
व्यक्तप्राणशं हिमां बिद्धि दु्यौ धनदितेषि णम् ॥ ८्&॥ तत् गला 

वचनं कशः संन्यठत्तत भारत । गुधिष्टिरएरो गे पाण्डवैः 

सुह सङ्गतः ८२॥ अथ सैन्यस्य सध्ये तु प्राङ्गोरत् पाण्डवा- 
ग्रजः। यस्मान् छखोति तमहं वरध सद्यकारणात् ॥ ८ ॥ 

अथ तान् ख्मयिप्रच्छ युश रिदमनव्रवौत् । प्रौताल्मा धमराजानं 

कन्तौपुतरं युधिष्ठिरम् ॥ ८९ ॥ हं योत्सयामि भवतः संगी 
धात्तर्जान् । गुद्धे महाराज यदिमां वणुपरिनष ॥ ९० ॥ 

भुधिष्िर उवाच । एद्येडि सव योत्सतामस्तव भातृनपण्डि- 

तान्। चुशुत्ो वासुदेवश्च वयञ्च ब्रूम सवेशः॥८१॥ दवणःमि 
लां महावारो थुष्यख्च मम ऋारकात्। तयि तन्तुश्च पिर्डग 



मी प्रपन्व । १०७ 

पतराष्स्य दश्यते ॥<२॥ भजसास्मान् राजपुत्र मजमानान् 

महाद्युते । न भविष्यति दुबु िधत्तराष्टरो छम णः ॥ ९३ ॥ 
सव्व उवाच! ततो युयुः कौरव्यान् परिव्यच्य सुतां- 

स्तव । जराम पाण्डणुत्राणां खेन विखाव्य दुन्द्भिम् ॥ ९९ ॥ 

ततो युधिदिरो राजा सुसंद्छष्टो महाभुजः जग्राह कवचं स्यो 

दौपिमत् कनकोञ्ज्वलम् ॥ ९५ ॥ प्रत्यपदयन्त ते स्व रथान् 

स्वान् परुषषंमाः। ततो व्य दं यथापूव प्रत्यव्य न्त ते एनः 
॥ <& ॥ वादयन् दुन्द्भौखच शरतय्ेव पुष्कलान् । सिंहनाद 

विविधान् विनेदुः एरुषवंमाः ॥ <© ॥ रयसान् पएुरुषव्याध्रान् 
पाण्डवान् प्रच्छ पाखिवाः। छष्टदयुल्ादयः खव पुनज {घरे 

तद्ा॥<्८॥ गौरवं पारडणुत्ारणां मान्यान् मामयताच्च तान् । 
दृद मरौल्तितस्तत्र प्रूजयाञ्चक्रिरे खरम् ॥ <८॥ सौद 

कपा्ेव प्राप्रकालं महाकनाम्। दयाच्न्ञातिष्ु परां कथया- 

द्क्रिरे नृपाः॥९००॥ साधुखाध्विति रुवंत्र निधचेसः स्तुति- 
संद्धिताः। वाचः पुश्षाः कौ्िमितां मनोहृदयकष्रणाः ॥१०१॥ 

स्ते च्छाखष्यखच यै तत्र दद्शुः शुश्रुवुस्तदा । दन्तं तत् पार्ड्- 

एताणां सुसदुस्ते सगह्दाः॥ १०२ ॥ ततो जकन म॑हाभेरों 
धतपथैव एष्कलान्। शहा गोक्चौरनिभान् दशा मन- 
स्विनः ॥ १०३ ॥ 

दति भौस्रपवखि भौष्यवधपवंखि मौषट्रोणकरपश्वयाभि- 

गमने लिचला{रणऽध्यायः ॥ ४३॥ 

धतरष्टउवाच। एव व्य ढृष्वनौकेषु मामकेष्वितरेषु च) 

के पूव प्राहर॑स्तत्र कुरवः पार वास्तथा ॥ १॥ 
खच्छय उवाच । भ्वातुस्तदचनं श्ुला पतो दुःषासनस्तव । 



१०८ भराभारतम्। 

मीं प्रसुखतः कृता प्रययी कनया सद ॥२॥ तयेव पाण्डवाः 

रुव भौमरेनपुरोगमाः। भौष्ेण युडमिच्छन्तः प्रयथुद्धं मानसाः 
॥३॥ चुडा: किलकिलाशब्दाः क्रकचा गोविषाणिकाः। मेरो- 
सदङ्सुरजा दयकुच्छरनिखनाः॥४॥ उमयोंः सेनयो राज 

स्ततस्ते सर रुमाट्रवन्। वयं तान् प्रति नदैन्तस्तदासोत्तुसुलं 
मदत् ॥५॥ मदान्यनोकानि महातमुच्छधे समागमे पारडव- 

धात्तराष्टयोः । चकस्थिरे ङ्खद इ निःखनः प्रकम्पितानौव वनानि 

वाश्ुना ॥ & ॥ नरेन्द्रनागाश्वसमाकुलानामल्यायतानामग्ि 

मुद्हत्त। वभूव घोषस्तुसुलख्मूनां वातोङतानामिव सागराणाम् 
॥७॥ तस्िन् समुखे ब्द तुमुक्ते लोमद्षयो। भौमसेनो 

मदावाह्धः प्राणदत् गोव्रषो यथा ॥८॥ शड्क्दुन्द्भिनिर्षोषं 

वारणानाञ्च त दितम्। नाच्च सन्यानां भौमसेनरवोऽभ्य- 
भूत् ॥०॥ हयानां इषमाणानामनोकेषु सदसः । सर्वा- 

नभ्यभवच्छव्द्ान् भोमसेनस्य निखनः॥ ९०॥ तच्छरला निनदं 
तस्य सन्यास्तव वितत्रसुः, जौसूतस्येव नदतः शक्राश्निसम- 
स्वनम् ॥ १९ ॥ वादनानि च रुवाणि शङ़न्मूत्ः प्रसुस्ुयुः। 
शब्देन तस्य वौरस्य सिंहस्येवेतरे खगाः॥ १२॥ दर्भयन् घोर- 
मात्मान महहाभ्रभमिव नादयन् । धोष्रयस्ते सुतांसतत तत एतान् 
समभ्ययात् ॥ १२ ॥ तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः प्थ्चवार- 
यन्) छादयन्तः णरत्रातैर्भेधा दव दिवाकरम् ॥ १९8४ ॥ दुर्यो 

धनश्च पुतस्ते दुमुंखो दुःखस्तथा । दुःयासनश्वातिरथस्तया 
दुमषेणो ठप ॥ १५॥ विवि्रतिथितरसेनो विकरूंश्च मदारथः। 
एरुभित्रो जयो भोजः सौमदत्तिश्च वौश्वान् ॥१६॥ मदा 
चापानि धन्वन्तो जलदा दरव विद्य॒तः। आददानाश्च नाराचा- 
निम् क्ताणोविष्ठौपमान् ॥ १७॥ अथ ति द्रौपदीपुत्राः सौभद्रश 
महारथः। नकुलः रुद्देवश् धषटयुश्ञद् पातः ॥ १८ ॥ धान्त- 



उीषपव्व । ९०९. 

राषटान् प्रतियथयुरद्दैयन्तः भरितैः परः वच्ैरिवं मद्दा्गैः 

शिखराणि धरामताम्॥ ९८ ॥ तस्सिन् प्रथमसंग्रामे मौोम- 

च्यातलनिःखने । तावकानां परेषाञ्च नासत् कञ्चित् परा- 

ख्य खः॥ २० ॥ लाघवं द्रोरशिष्याणामपष्यं मरतषम । निभित्त- 
वेधिनां राजन् शरानुतख्जतां शणम् ॥ २९१९ ॥ नोपशास्यति 

निर्घोषो धतुषां कूजतां तथा । विनिचेस्ः शरा दौप्रा ज्योती 

चौव नमस्तलात् ॥ २२॥ स्वं लन्ये मह्ोपालाः प्र्तका इव 

भारत। दट्शुदैर्शनोयं तं ममं ज्नातिसुमागमम् ॥ २३ ॥ ततस्ते 
जातसंरग्धाः परस्परकृतागसः अन्योऽन्यस्पद्ैया राजन् व्याय- 

च्छन्तं नदारथाः॥ २8॥ कुर्प1रुडवसेने ते हस्य प्वरथसकुले। 

शुशुभाते रणेऽतोव पटे चित्रगते दव ॥२५॥ ततस्ते पार्थिवाः 

र्दे प्रदौतथरासनाः। अन्तद्धीनयत चादिल्यः सैन्येन रजसा 

वेतः ॥ २्& ॥ सद्टसैन्याः खमापैतः पुत्रस्य तव सनात् । 

तेषामाधावतां तत्र गजाश्वकलिलो मदान् ॥ २ ॥ सिना 
रवोन्बिखः णडभेरौोखमाकुलः। स घोषवाडङ्छरग्रादो धनुनांगो- 

ऽसिक्च्छ्पः॥स्८॥ व्यावद्गितएुरोवात अआखौत च्ुव्धाव्धिवत् 

खनः। युधिष्ठिरेण चादिष्टा पायिवास्ते सहस्तशः ॥ २९ ॥ 
रुष्टसेन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव वाद्िनौम् ।! उभयोः सेनयो- 

स्तोत्रः सैन्यानां खुसमागमः॥ ३० ॥ प्रथुद्धानां प्रभमानां एन- 

रावत्ततामपि। नतु खेषां परेषाञ्च विशेषः समट्श्यत ॥३९॥ 

तसिन् सुतुसुले युद्धं वत्तमाने महाभये, अतिसुवांख्वनौकानि 

पिता तेऽतिव्यरोचत॥ ३२॥ 

दूति मीष्पपवैणि मौप्वधप्वणि युद्धारण्धे 

चतुचलारि शोऽध्यायः ॥ 9४ ॥ 



९१९० मष्टाभारतम् । 

सचय उवाच। पूर्वाह्णे तस्य रौद्रस्य शुद्धमह्गो विगाग्पते। 
प्रावत्तत महाघोर राज्ञां टेहावकत्तनम् ॥ १९॥ कुस्तणां सच्नया- 

नाच्च सग्रामे विजिगौषताम्। सिंदानाभिव सद्धादो दिवसु्वीभञ 
नादयन् ॥ २॥ आसौत् किलकिलाण्व्दस्तलण्ङ्रमः सह। 

जन्िरे सिंहनादाश्च नराणां प्रतिगजताम् ॥३॥ तलतराभि- 
तयैव ज्याव्धो भरतषंम। पतीनां पादश्व्द्ख वाजिनाच्ख 
मद्टाखनः॥ 8 ॥ तोताक्गण्निपातश्च गायुधानाञ्च निस्नः। 
घरटासव्द् ख नागानामन्योऽन्यमभिधावताम् ॥ ५॥ तस्मिन् समु- 
दितः भव्दस्तुमुलो लोमदषेणः। बभूव रथनिर्घोषः पञ्न्य- 
निनदोपमः॥&॥ ते मनः त्रुरमाख्याय समभित्यक्तजीवितः । 
पार्डवानभ्यवत्तन्त खवं एदोच्छरितष्वजाः॥९॥ खयं णान्त- 
नवो राजननभ्यधावद्धनच्यम् । प्ररुद्य कामुकं घोरः कालदण्ो- 

पमं ररो॥८॥ श्रजुनोऽपि धतुखंद्य गारवं लोकविश्रुतम् । 
अध्यधावत तेजखौ गाङ्गयं रणसूर्ैनि ॥९॥ ताबुभौ कुस्- 
दुली परस्रवधषिणो। गाङ्वस्तु रणे पाथं विद्धा ना- 
कम्पयद्बलो ॥१०॥ तथेव पार्डवो राजन् भष नाकम्ययदू- 

युधि। सात्यकिस्तु मद्ेव्वासः कृतवभांणमभ्ययात् ॥ ११ ॥ तयीः 
खतुसलं थु खमदक्लामदषणम् । खाल्यकिः कृतवर्माणं कृतवर्मा 
च सात्यकिम् ॥ १२॥ गअ्नच्छतुः सनिर्घोपौ तन्तमाौ पर- 
खरम् । तो भराचितसर्वाङौ शुशुमाते मद्ावलौ ॥ १३॥ वसन्तं 
एषमश्वलो पुष्पिताविव किंशुको। ग्रभिमन्यर्मद्ष्वासीं दू 
वलमयोध्त् ॥ १४ ॥ ततः कौप्लको राजा रौमद्रस्य विथा- 
भ्पते। ध्वज चिच्छेद समरे सारथिञ्चाभ्यपातयत्॥ १५ ॥ 
सौभद्रस्तु ततः क्रुद्धः पातिते रथसारथौ । छदटवल महाराज 

विव्याध नवभिः पररः ॥ १६॥ तथापराभ्यां भल्लाभ्यां रिताभ्या- 
मरिमदेनः। प्वजभेकेन चिच्छेद पार्णणिभेकेन सारथिम् ॥१.७॥ 



ीसपन्वं ! १११ 

अन्योऽन्यन्च भर स्तच्छोस्ततक्ततुररिन्टमौ । माननं समरे टौप्ं 
कतवेरं महारथम् ॥१९८॥ भौमसेनस्तव सतं दुरय्योधनमयो- 
धयत् । तावुभौ नरणादूलौ कुरमुख्ौ महारयौ ॥ ९< ॥ 
अन्योऽन्यं चर वर्षाभ्यां वहठप्राते रणाजिरे। तौ वच्छ तु मदा- 
दानो कृतिनौ चित्रयोधिनौ ॥२०॥ विष्यः खव बूतानां खम- 

पवत मारत । दुःशासनस्तु नकुं प्रद्युदयाय मदारयम् ॥ २१॥ 

अविध्यन्िभितैर्वारीर्वह्धभिमंमैमेदिभिः। तस्य माद्रीसुतः केतु 
सशरद्च शरासनम् ॥२२॥ चिच्छट् निशितीर्वारीः प्रद सन्तिव् 

भारत! अयनं पद्चवित्या चुट्काशां समपेयत् ॥ २३ ॥ पुलस्त 

तव दुधर्मो नकुलस्य मद्दाद्वे। तुरङ्गथिव चिच्छेद ष्वजदैव 
न्यपातयत् ॥२६॥ दुमुखः सददरिवन्तु प्रयुद्ाच महावलम् । 
विव्याध शरवध्ण यतमानं महाहवे॥ २५ ॥ सदश्वस्तती 
वौरौ दुर्मखस्य महादवे 1 शरेण श्णतोच्छेन पातयामास 
सारथिम् ॥२६॥ तावन्योऽन्यं समासाय खमरे ु्दुर्मदौ। 
त्ारुधेतां चरेर्घोरैः कृतप्रतिकृतैषिणौ ॥ २० ॥ युिष्ठिरः खय 

राजा मद्रराजानमभ्ययात्। तस्य मद्रपतिश्ापं दिधा चिच्छेद 

पश्यतः ॥ २८॥ तदपास्य धनुच्छिन्रं कुन्तौपुतो युधिषिरः! 
न्यत् कामुकमादत्त वेगवत् वलवत्तरम् ॥२९॥ ततो मद्रेश्वर 
राजा श्ररोः सन््तपर्भिः। ्टादयामाण खुक्रुदस्ति्ठतिष्ठेति चात्र 
वौत् ॥३०॥ ्ष्टययृन्नस्ततो द्रौ णमब्यधावतं भारत । तस्य 
द्रोणः सुसंक्रुद्धः परासुकरणं टठ़म्॥३९॥ धनुखिच्छद समरे 

पाद्चायस्य मदहाद्मनः। भरयैव मदाघोर कालदण्डमिवापरम् 

॥३२.॥ प्रेषयामास समरे सोऽस्य काये न्यमन्नत । अ्थान्यदनु- 

रादाय सायकांश्च चतुय ॥३२॥ द्रोणं दुपदपठस्तु प्रति- 

विव्याध संशु तावन्योऽन्यं सुसंरव्यो चक्रतुः सुशं रलम् 

॥३६॥ सोमदत्तं रया श्ह्ो रभसं रभसो शुधि) अभ्य् दयौ 
९५ डा ५€ 



१९९२ मद्ाभारतम् । 

मारा तिष्ठतिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ३५ ॥ तस्य ‰ दिशं वीरी 

निविमेद रणो भुजम्। सोमदत्तिसततः ण्डः जतुदेपे समा- 

हनत् ॥ ३६ ॥ तीः ममभवत् गुदध' घोर सतपं वि ्रास्पते । दप्रयोः 

समरे तुख देयदानवयोरदिव ॥ २७ ॥ वाद्लौकन्तु रसो त्रुः 

क्रचेखपं विशाम्पते । अभ्यद्रवदमेवाला शृष्टकैतुम॑डारथः ॥३८॥ 
वा्छौकस्तु ततो राजन् धरष्टकेतुममपं णम् । अरेर्वट्रमिरानच्छ त् 

सिंदनादमथानदत् ॥ ३९ ॥ चैदिराजस्तु सक्र चो बाहों नवभिः 

पररः; विव्याच खमरे तुखं मत्तो मत्तमिव हिम् ॥४०॥ तो 
तत्न समरे क्रो नदैन्तौ च सुद्मुह्धः! समौयतुः सुसंक्र डा- 

बङ्गारक्बुधाविद॥४९॥ रात्तसं क्र रकमांखं क्र.रकमां घटोत्- 
कचः। लस्वुघं प्रत्युदिवादूवलं क्र दूवाष्वै ॥ ४२॥ षटोत्- 
वचस्तु संक््ढ राक्तसं तं महावलम् ! नवत्या सायकरसतौ च्छ - 
दारयामाख भारत ॥४३॥ अलम्बुप्रस्तु समरे भैमसेनिं मदा- 
वलम्! वद्धा दारयामास शरः सन््तप्भमिः ॥ ४8 ॥ व्यभा- 

जेतां ततस्तौ तु संग्ुगी रविच्ततौ! शिखण्डी खमरे राजन् 

दरौखिमभ्य् ययौ वलौ ॥ ९ ॥ गष्वल्यामा ततः प्रद" भरिख- 
र्डिनिमवस्छितम्) नाराषेन सुतौ्एन शशं विद्धा व्यकम्पयत् 

॥ 8६ ॥ शिखश्ड्यपि ततो राजन् टोणपएव्रमताडयत् । सायकेन 

सुपौतेनं तौच्छ न निभितेन च ॥ 8० ॥ जघ्नतुस्तौ तद्ान्योऽन्यं 
प्रोर्वह्ृविपैखूखे। भगदत्तं रये श्र विराटो बाद्दिनीपतिः 
॥ ४८॥ अभ्ययाच्छरितो राजस्ततो युद्धमवत्तत । विराटो मग- 
दत्स्तु शरवधण भारत ॥ 8९ ॥ उभ्यवधेत् सुसंज्ुो मेषो 
हृष्टा दरवाचलम् । भगदत्तस्ततसत्खं विराटं एथिवौपतिः ॥५०॥ 
छादयामास समरे मेषः सध्यैमिवोदितम् । वतन्ततरच्च कौकेयं 
कृपः श्ारहइतो ययौ ॥१९९१॥ तं कृपः शरवर्षेण सादरयामास 

भारत । गोतमञ्च सुसंक्र् शरत्ष्टाभ्यपूरयत् ॥ ५२.॥ तती 



मौखपन्व । ११३ 

इन्योऽन्धं यान् खता घतुज्छिच्छा च भारत । विरथावसियुङाय 

खउमोयतुरमषंरौ ॥५३॥ तयो स्तदभवत् युद्ध घोरद्छपं दुरारूदस् । 

द्रुपदस्तु ततो राजा सन्धं बे जयद्रथम् ॥ ५७ ॥ अभ् ययौ 
सुसंरव्यो ष्ट्यं परन्तपः । ततः रसन्धवको राजा दषदं 
विभ्रखिस्विभिः ॥ ५५ ॥ ताड्यामाख समरे खच त प्रत्यविध्यत । 

तयोः समभवत् शुच" घोरखतपं सुदारुणम् ॥ ५६ ॥ ई च्तिटपमोति- 
जनकं शुक्राङ्ारकयीरिव । विकखंस्तु सुतस्तुभ्व' श्ुतसोमं महा- 
वलम् ॥ ५० ॥ अभ्यगाव्नवनैरष्वेस्ततो युद्धमवत्तत। विकरः 

श्रुतसोमन्तु विदा नाकम्पयच्छरः॥५८॥ श्युतदीमो विकच 
तदद् तमिवाभवत् । सुपमांणं नरव्वाघ्रधेकितानो महारथः 
५५९ ॥ अभ्यद्रवत् खसंत्र बः पाण्डवाय पराक्रमौ । सुद्रमा च 

महाराज चेकितानं महारथम् ॥ ६०॥ मता परव वारया- 
मासुख्ञुगी। चैकितानोऽखि खुंरव्धः सुशर्माणं मद्दादवे॥ ६१९॥ 

वव्रे रवण मद्ामेव इवाचलम् शकुनिः प्रतिविन्धयन्तु 
पराक्रान्तं पराक्रमौ ॥६२॥ अच्यद्रवत राजेन्द्र मत्तं सिंह दटूव 

दिपम् । यौधिष्ठिरः खुसंक्र्ः सौबलं निशितैः भरः ॥ ६२ ॥ 
व्यदारयत सङ्गमे मघवा द्व दानवम् । शकुनि. प्रतिविन्धयन्तु 

प्रल्यविध्यत् महादवे ॥ ६४ ॥ अदारयत् मद्ाप्रान्न अरैः सन्नत- 

पर्वभिः सुदत्तिणन्तु राजेन्द्र काम्बोजानां मद्दारथम् ॥ &५॥ 

श्ुतकमां पराक्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे सखुदरल्चिणस्तु राजेन्द्र स्- 

देवं मद्ारथम् ॥ && ॥ विदा नाकस्पत मै मैनाकमिव प्रवेतम् । 

शतकम ततः क्र डः काम्बोजानां मदारयम् ॥.& ॥ शर- 
वह्भभिरानच्छ इारयन्तिव सवेष्रः। दररावानय स्नुः श्ता- 

भुषममषंणएम् ॥ &८ ॥ प्रद्युययौ रसे यसो चत्तद्धप परन्तपः ६ 
अाजुनिस्तस्य समरे इयान् दला महारथः ॥ ६< ॥ ननाद 
लवान् रएजस्तत् सेन्यं प्रव्यपरूरयत् }! . ताशुस्तु सुसंरव्धः 
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फालानेः समरे यान् ॥ ° ॥ निजषान गदाग्रेण ततो युद्ध- 

मवत्तत। विन्दातुविन्दावावन्दौ कुन्तिभोल महारथम् ॥ ०१॥ 

सरन ससुतं वर सुमरुच्जतुरादवे। तत्राह तमपश्चामस्तयो- 

घर पराक्रमम् ॥ ७२ ॥ अयुष्येतं स्थिरो भ्रूला महत्या सेनया 

सष । अ्रतुविन्दस्तु गदया कुन्तिमोजमताडयत् ॥ ७३ ॥ कुन्ति 

भोजस्तु तं तुख शररवर्प॑रवाकिरत्। कुन्तिमोजसुतश्चापि विन्दं 

पिव्याथ सायक्तैः ॥७६॥ सु चतं प्रतिविव्याध तदड्.तमिवाभवत्। 

कैकेयः भातरः पच्च गान्ारान् पच्च मारिष ॥७५॥ सरसेन्यान् सद- 

सैन्यास्त॒ योधयामासराद्वे। वौरवाह्श्च ते एतो 3 राटिं रथ- 
सत्तमम् ॥७६&॥ उत्तर योधयामास विव्याध नवभिः शरेः । उन्तर- 

श्वापि तं वीरः विव्याध निशितैः एर; ॥०७॥ चेदिराट् रुमरे राजन् 

उलृकं समभिद्रवत् । तयेव शरदंण उलक्रं समवित ॥७८॥ 

उर्कथापितं वारीर्मिथितैर्लौमवाहिभिः। तयोयु रुममवत् 

घोर द्धपं वि्म्परते॥ < ॥ दारयेतां सुखंक्रढावन्योऽन्यमपरा- 

जितो। एवं इन्दररुदस्राणि रथवारगवाजिनाम् ॥ ८० ॥ पदटा- 

तौनाञ्च समरे तव तेषाञ्च संकुले। मुदल त्तमिव तदुद्धमारौत् 

मधुरद्श्रनम् ॥८१॥ तत उन््रत्तवद्राजन्त प्राज्ञायत किञ्चन । गजल 
गजेन समरे रथौ च रथिनं ययो ॥८२॥ श्रश्ोऽष्दं समभिप्रेय 

पदातिश्च पदातिनम् । ततो चु्ध' सदुैष व्याक्रलं समपद्यत ॥८३॥ 

शूराणां खमरे तत्र समासाद्य परख्रम् । तत्र देवषयः सिडा- 
खारणाश्च समागताः ॥ ८8 ॥ प्रैचन्त तद्रणं घोरं टेवासुर- 
खमं युधि । ततो दन्तिख्हस्ताणि रयानान्नापि मारिष ॥ ८५॥ 
अप्वौधाः एरप्ौषाश्च विपरौतं समाययुः। ततर तत्र प्रदश्वन्ते रथ- 
मारणप्रङ्क्तयः ! सादिनद् नरव्याघ्र चुधवमाना सुद्धम् हः ॥८६॥ 

इति मौष्पपर्वणि भौवधपवंफि इन्दयुदधं 

पञ्चचल्ारि मोऽध्यायः + ४५ ॥ 



शीष्पन्व । ११् 

सकच्छ्रय उवाच । राजच्छतखुरस्रःणि तत्र तत पदातिनाम्, 

निमेथ्थादं प्रयुद्धानि वत्ते वच्छामिभारत॥९॥ न पुत्रः पितर 

जक्तेन पिता पएतमोरसम्।! नशराता भातरः तत्र खंसलोयोनं 

च मातुलम् ॥२॥ न मातुलश्च खस्तौयःन सखायं ख्खा तद्ा। 

प्राविष्टाडइव युधवन्ते पाण्डवाः कुस्भिः खद ॥३॥ रथानौकां 

नरव्याघ्राः कैचिद्ट्भ्यपतन् ग्यैः। अमच्यन्त रथैरेव युगानि 

मरतषम ॥8॥ रयेषाञ्च रथेषाभिः कूरा रथकूबरैः । डतः 

सङ्कता कैचित् परसख्रजिघांसवः॥५॥ न शेकुश्चलितं केचित् 

खन्निपल्य रथारयेः। प्रभिन्नास्तु मदहाकायाः सुन्निपल्य महा- 

गजैः ॥&॥ वद्धा दारयन् क्रुद्धा विष्रारोरितरेतरम्। स- 

तोरणपताक्षैख वारणा रण्वारसैः॥ ० ॥ अभिर्द्य माराज 

वेगवद्धर्महागसैः। दन्तेरमिदहतास्तव दक्र शः परमातुराः ॥८॥ 

अविनौताश्च श्िक्ताभिस्तोताङ्कपरुमादताः । अनभिन्ना प्रभि- 
न्तानां समस्मुखाभिसुखा यचुः॥<॥ प्रभिननेरपि खयुक्ताः केचि- 

न्तत्र मद्ागजाः। क्रोद्धवन्निनदं कला प्राद्रवन्त ततस्ततः ॥१०॥ 

सभ्यक् प्रणोताश्च तथा प्रभिननकरटामुखाः । ऋष्टितोमरनाराचे- 

निंस्द्धा बरवारणाः॥ ९॥ विनेदुभिन्नममांणो निपेतुश्च गता- 
खवः। प्रधावन्ती दिशः केचित् नदन्तो भैरवान् रवान् ॥ १२॥ 

गजानां पदरन्चाश्च व्युदढोरस्काः प्रहारिणः। ऋष्टिभिश्च घलु- 

भिख विमलेख परश्वः ॥ ९२ ॥ गदाभि्षलेशैव भिन्दिपासैः 

रुतोमरः। सायकैः परिषेदापि निस्तिमर्विमरीः प्तरैः॥ १४॥ 

सुखरीतेः सुखंरव्धा द्रवमाणास्ततस्ततः। व्यदृश्यन्त मन्दाराज 

पर स्परजिघांखवः)। १५ ॥ भाजमानाख निरस्विशाः संसिक्ता नर- 

शोणितैः प्रत्यदृश्यन्त शुराणामन्योऽन्य मभिधावताम् ॥ १६ ॥ 

अवच्िप्ठावधूतानामसौनां बौरवाद्धभिः। सुच्छरश्ने तुमुलः शव्दः 

पततां परमर्मखु॥९०॥ गद्ामुषल र्नानां भिन्नानाच्च वरः 
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स्भिः। दन्तिरन्तावभिनानां सरदितानाञ्च दन्तिभिः ॥रत्] 

तत्र तवर नरौषाणां ग्रीग्तामितरेतरम् शरश्रुवुर्रारुणा वाचः 

प्रेतानामिव भारत ॥ १९ ॥ यैरपि हयारोद्ाश्चामरापौड- 

धारिभिः। दहंरेरिव महाविगैरन्योऽन्यमभिविद्रूताः ॥ २० ॥ तै- 

विसुक्ता मष्दाप्रान्न जाम्बनदविभ्रूषणाः। गश्गा विमलास्तोश्ा 

संपेतुभेजगोपमाः॥ २९ ॥ अ्डरग्रयजवः केचिदाग्नव् महतो 

रयान्। शिरांस्याददिरे वोरा रथिनामश्वसादिनः॥ २२ ॥ 

वह्भनपि यारो दाम् मल्लैः सन्नतपवभिः। रयो जघान. सुग्याप्य 

बाणगोचरमागतान् ॥ २२॥ नवमेषप्रतोकाग्राश्चात्तिष्य तुरगान् 

गजाः । खपारैरवख्द्न्ति मन्नाः कनकभूषणाः ॥.२8.॥ पाट 

मानेषु कन्य षठ पराश्वष्वपि मुदारुणाः। पराशैर्विमयिताः केचित् 
विनेदुः परमातुराः ॥ २५॥ माण्डारोद्ान् दखयान् कौचिदुकथा 

वर वारणान् । सहसा चिच्चिएस्तत सङ्खले परमे सुति ॥ २६ ॥ 

साप्रवारो खान् विषाणा ग्रेसत्च्चिष्य तुरगान् गजाः! रथोघानव- 

मदन्तः सष्वजानभिचक्रमुः ॥ २८७ ॥ पुस्त्ादतिमदलाच्च कैचि- 
त्तत्र महागजाः! साश्वारोहान् हयान् जप्तुः करैः खचररी- 
स्तथा ॥ रद ॥ प्रतिमानेषु गात्रेषु पाश्चंष्वपि च बारणान्। 
आराशगा विमलास्तौच्छाः सम्मेतुमुजगोपमाः॥ २२ ॥ नराश्च 
कायाज्निभिद्य लोद्ानि कवचानि च. निपेतुर्विंमलाः क्वो 
वौरवाह्कभिरपिंताः॥ ३२० ॥ मरोत्काप्रतिमा घोरास्तत्र तत्र 
विस्पते! दोपिचर्मावद्धनश्च व्याघ्रचर्ममयैरपि ॥ २१॥ विकोरै- 

विमलैः खडनैरभिजघ्नः परान् रणे। ग्रभिश्चतमभिक्रब- 

मेक्रपाश्वं विद्ारितम् ॥ ३२५ विद्ग्यन्तः सम्पेतुः खड़गचम- 

परश्वधः। केचिदाच्िष्य करिणः रुश््धानपि रथान् करः ५३२२॥ 
विकषन्तो दिशः उवाः समोयुः स्वश्व्टगाः। पक्तिभिर्दारिताः 

केचित्  स्दधन्ाश्च परश्वः ॥ २६॥ उस्तिभिषट दिताः केचित् 



श षखपनव्व । ११९७ 

च्ुखाथान्ये तुरङ्मे :। रथनेमिनिक्त्ता्च निङत्ता्च पर्वैः 

॥ ३१५ ॥ व्याक्रोन्त मद्दाराज तत्रतत्र स्र वान्धगन् । एतानन्ये 

पितुनन्ये भातु ख सह वन्धुभिः॥३३॥ मातुलान् माजिनेर्यांख 
परानपि च सयुगी। बविकौस्सास्वाः सवदहवो भमनसक्थाच्च भारत 

॥ २० ॥ वाद्धभिखापरे छिन्नैः पार््खषु च विदारिताः कन्दन्त 

समदृश्यन्त सुशं जोवितिपसवः॥ ३८ ॥ टघ्ापरिगताः केचिदस्म- 

सत्वा विष्पास्पते। भ्रमौ निपतिताः रुड्य ख्गयाड्क्रिरे जलम् 

॥ २८ ॥ रुधिरोषपरिक्तिनाः क्लिश्यमाना मारत। व्यनिन्दन् 

यश्माल्मानं तव पुतांख सङ्तान् ॥ 8० ॥ अपरे त्लियाः शुराः 

कततैराः परस्परम् । नेव शस्तं विसुद्न्ति नेव क्रन्दन्ति मारिष 

॥ 8९ ॥ तजयन्ति च रू्टष्टास्तत्र तत्र विशस्पते निङश्य 

दप्मैश्चापि क्रोधात् सखरदनच्छदम् ॥ ४२॥ भकटौ कुठिलेवंललौः 

पत्तन्तोऽपि परस्परम् । अपरे क्लिश्यमानास्तु रातत ब्रण- 

पौड्ताः॥४३॥ निष्कूजाः खमपयन्त दद्रा मद्ावलाः ! 
अन्ये च विरथाः शूरा रथमन्यस्य संयुगे ॥ 88 ॥ पाघेयाना 

निपतिताः संत्तुस्षाः वरवारणेः अगोभन्त मद्ाराज सपुष्या इव 
किंशुजाः ॥ ६५ ॥ सुम्बभूवुर नकेषु वद्यो मेरवदनाः । वत्तमाने 

मदहामौमे तस्सिन् वौरवरच्चपे ॥ ४६ ॥ अदन पिता पुत्र पुत्रश 

पितरं रणं खस्लीयो मातुलद्चापि सखस्तौयञ्चापि मातुलः ॥8॥ 

सुखाय ख्खा चापि सम्बन्धौ वान्धवांस्तथा । एवमेष चयो ठत्तः 

करणां पाण्डवैः सद ॥ 8८ ॥ वक्नमाने भे तदित् निम्व्यादे 

मदाभये । भोप्रमासादय पार्थानां वाडिनो समकस्पत ॥४९॥ केतुना 

पञ्चतारेण तालेन भरतध्रंम । राजतेन महावाद्धर् च्छितेन मदा- 

रथे। वभौ भौोषमस्तदा राजंश्न्द्रमा छथमेरुणा॥५०॥ 
दूति भौप्पदणि भौपखवधपवणि सङ्कलयुद्ध 

घ्टचतारिणोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 



९९ मदाभारतम् । 

सद्य उवाच) गतपूर्वाह्लभूयिष्टे तस्िन्लहनि दारुणे । 
वत्तमाने तथा रौद्रे राजन्ररवरन्चधै॥९॥ दटुमुखः कृतवा च 
कृपः एतयो विविंणति. । भौं जगुषुरासाद्य तव पएत्रेण चोदिताः 
॥ २॥ एतैरतिरयेरशः पञ्चभिर्भरतषम । पार्डवानामनोकामि 

विजगारहे महारथः ॥३॥ चेदिकाश्किषिष् पाञ्चालेषु च भारत। 

भोषसस्य वद्धा तालः चलत्कैतुरटश्यत॥ ५ ॥ स शिरांसि 

रणे वौरो रथां सभुराघ्वजान् । निचकत्त मद्दाविगौर्भसैः सन्तत. 

पर्वभिः ॥५॥ नृद्यतो रथमगिषु भौष्स्य भरतषम। कैचि- 

दात्तस्वरं चक्र्नाीगाः मगसु ताड्ताः॥६॥ अभिमन्युः सुखं 

क्रुधः पिश) स्तुरगो त्तमे :। संयुक्तं रथमाख्ाय प्रायात् भौप्- 

रथं प्रति॥ ७ ॥ जास्वनदविचित्रेण किकारेण वोतुना। 
अभ्यवक्तत मौ्मञ्च तायैव रथस्तमान्॥ ८ ॥ सुतालकैतो- 

स्तौ च्छ न केतुमात्य पत्निणा। मसेण भुभुषे वौरस्तस्य चामु- 

रयः सद्ध॥८॥ कृतवर्माणमेकेन एदं पद्चमिराश्ुगैः। भित्वा 

नवभिरानच्छंत् शराग्रः प्रःपतामदहम् ॥ १०॥ पूर्खायतविषष्टेन 

सस्यम् प्रखिदधितैन च । ष्वजमेकेन चिच्च द जाम्बूनद विभषितम् 

॥११॥ दुभुखस्यतु मल्लेन सुवांवरणभेदिना । जार सारथेः 
कायाच्छिरः सन्नतपरव॑या॥१९२॥ धनुच्चिच्छद् भक्तेन कात्त- 

सखरविभूषितम्। कृपस्य निशिताग्रेण तांश्च तौच्एसुखेः शरेः 

॥१२॥ जघान परमक्रुद्धो द्त्यन्निव मदहारथः। तस्य लाषव- 

मुरौच्छ तुतुषुद्वता अपि॥१९॥ लव्धलच्यतया काष्छुः स्वे 
मौपमरमुखा रथाः  मखवन्तममन्यन्त खाच्चादिव धनच्ञयम् ॥१५॥ 

तस्य लाधवमागस्य ग्रलातसहप्रभञ्न् । दिग्रः पश्पतच्चापि 
गार्डोवभिव घोषयन् ॥ १६ ॥ स तमासाय देगन भोष्मो नवभि- 

राशगैः। विव्याध समरे तुखंमान्ननिं परवौरहा ॥. ५७ ॥ 
ष्वजच्चास्य तिभिर्लेबिच्छद परमौजसः। सारथिन्च त्रिमि- 
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वाचीराज्घान वतन्रतः॥.१८॥ तथैव कृतवर्मा तु कपः शल्यश्च 

मारिष। विद्धा ग्रकम्पयत् काष्ठं मैनाकमिव पर्व॑तम् ॥ १९ ॥ 

सख तैः परित्रतः शुरो घात्तराष्ट्मद्वारथेः। ववषं चरवषामि 
क्राष्णिः पञ्चरथान् प्रति ॥२०॥ ततस्तेषां मदास्ानि निवास 

शरलष्टिभिः! ननाद वलवान् काश्णि्मीप्ाय विजन् रान् 
॥२१॥ तत्रास्य सुमख्द्राजन् वाद्धोवलमदश्यत। यतमानस्य 

खमरे भोष्ममद््यतः अरेः ॥ २२॥ पराक्रान्तस्य तस्यैव भौष्नोऽपि 

प्रादिगोच्छरान्। स तांखिच्छछद समरे मोष्मचापच्यताञ्छरान् 

॥२२॥ ततो धच्व्ममोषेषुर्मीखस्य नवभिः अरेः । चिच्छ्द 

खमरे वीरस्तत उच्चक्र शुल्जनाः॥२8॥ ख राजतो महास्कन्- 
स्तालो मणिविखषितः। सौमद्रविगिखेच्छिनिः पपात सुविभारत 

॥२१५॥ ष्वजं सौमद्रविष्खिः पतन्तं भरतम) दृष्टा मौमी- 

ऽनददष्टः सौमद्रममिदपंयन् ॥२६॥ अथ मौएो मडासराि 

दिव्यानि च वह्ूलनिच) प्रादुखक्र मद्ारौद्रे रणे तस्मिन् मदा 

वलः ॥ २७॥ ततः शररुस्तेय सोभद्र प्रपितामहः अवा- 

किरदमेयाव्मा तदड़ तमिवाभवत् ॥स्८॥ ततो द् महेष्वासाः 

वारडवानां मद्दारथाः। रक्तार्थमभ्यधावन्त सौमद्रं वरिता यैः 

॥ २९ ॥ विराटः ख एते शष्टदयुम्बश्च पाषतः । भौम कैकय 
शैव सात्यकिश्च विष्ास्पते॥२०॥ जवेन पततां तेषां भौष्मः 

शान्तनवो रणे! पाञ्चादव्यं लिभिरनच्छत् सात्यकिं नवभिः 

र, ॥ ३९ ॥ चूरखयतविख्ष्टेन तुरेण निशितेन च! घ्वजमेकेन 

चिच्छद भोमश्ेनस्य पतिणा ॥ ३२ ॥ जाम्बूनदमयः केतुः केश्यो 

नरसत्तम । पपात सौमसिनस्य मौषेण मथितो रथात् ॥३३॥ 

ततो मौमस्विभिर्विद्धा भौोष्सं णान्तनवं रणे। कृपमेकेन विव्याध 

कृतवर्माणमष्टभिः ॥३६॥ प्रण्डौताग्रहस्तेन वैराटिरपि दन्तिना । 

अभ्यट्वस राजानं मद्राधिपनिसुत्तरः॥ ३५ ॥ तस्य वारण- 

९६ डो +< 
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राजस्य रये चाप्रतती जवात्) श्यी निवारयामास वेगमप्रतिर्म 

रणं ॥३६॥ तश्च क्रः स्नागेन्द्र द्वतः साधुवाडिनः। 
था युगमधिष्ठाय जघान चतुरो चयान् ॥ २९७ ॥ ख ताभ 
रथे तिष्ठन् सद्राधिपतिरायसौम्। उ तरान्तकर शद्विं चिक्तेप 

भुलगपमाम् ॥३८॥ तया भिन्नतनुताणः प्रविश्य विपुलं तमः। 

ख पपात गजस्छन्धात् प्रसुक्तांशुफतोमर ॥२८॥ रुमाद्ाय च 

शरल्योऽसिमवश्च ल्य रथो त्तमात्। वारणेनद्रस्य विक्रस्य चिच्छ- 
दाथ मद्ाकरम् ॥ 8० ॥ भिन्नवर्मा शरत्रातैच्छिन्तदस्तः स 

वारणः। मौममात्तख्रं कृला पपात च ममार च॥ 8१॥ 
एतदोदश्कं कला मद्रराजो जनाधिप । आस्रौ रथं तूं 

भाखर कृतवबणः॥ ६२ \ उत्तरन्तु दतं दृष्टा देराटिभ्रातर 

तद्ा। वतः सप्र महावोरान् दद्रा क्रोधसमन्वितः ॥ 8२॥ 

धेनूषि तेषां चिच्छद वाणः सन्नतपर्वभिः निग्रतान्येव तानि 
स समट्श्यन्त भारत ॥ 8६॥ ततस्ते तु निभेषार्डात् प्रतिपद्य 

धर्नपिच। सप्र चेव पृष्ठां ष्व ताश्व पथेपातयन् ॥ 8१ ॥ 

ततः पुनरमेयादा भल्लः सुप्रभिराशुगैः। निचकत्त मदहागाद्भ- 
स्सषां चापनि धन्विनाम् ५९६ ॥ ते निद्त्तमद्दाचाणाः ख्फर- 

सारा महारथाः! ग्रथ श्ततौः पराख्ष्य विनेदुभरवान् रवान् 
॥ ४० ॥ सुसुचभरतच्रष्ट सप्रष्डतरथप्रति। ततस्ता ज्वलिताः 
रवां नद्ोष्कागनिनिष्ठनाः॥ ४८ ॥ गप्राप्राः सप्रभिर्महेश्िच्छद 
परमास्विल्। ततः सुमाद्ाय शर सवकायविदारणम् ॥६९॥ 
'‡दिणोत् भरतख वाशं सक्वरथं प्रति। तस्य ददे भिपतितो 
वारो वक्काविगो मदान् # ५०॥ तती स्करथो राजन् साय- 
कीन ल्ट इतः। निघ्ाद् रथोपस्ये कश्मलच्चावि शन्महत् ॥५१॥ 
त॒ विश्च {विमनसं लरमाशस्तु सारथि. अपोवादक्ञव्यसंन्ं 
स्वेलोकस्य पश्यतः ॥ ५२॥ शवं तोऽधान्यात् समादाय वाजिनो 
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ेमभ््षितान्) तेषां स्च मद्दावाद्धव्वंज शौोषठारखपातयत् ॥१२॥ 

हयांस शेषान्निभिद सारथिद्य परन्तप! शर)येनान् समाकरौष्य 

प्रायगच्छल्यरथं प्रति।॥५8॥ ततो हलाडइलाव्द् स्तव सैन्येषु 

भारतं दृष्टा कनापतिं तुख यान्तं बल्यरघं पति ॥ ५५ ॥ तदो 

मों एरस्कत्य तव एमे महहादलसः । शुर तञ्च सेन्धेन प्राया- 

च्छत्यरथं प्रति॥५६॥ खत्योरास्यमतुप्राप्रंमद्रराजममोचयत्) 

ततो युद्ध रुमभवत् तुसुल लोमदषंकम् ॥५७॥ तावकानां 

परेषाञ्च व्यतिषक्तरथदिपम्। सोभद्र भोमसेने च सात्यके च 

मद्दारथे ॥५८॥ कैकेधे च विरे च च्वष्टयज्ज्े च पाषेते। 

एतेषु नरसिद्ेषु वेदिसे न्येषु चैव हि! ववप्रं शरवर्षाणि ठः 

कुर्पितामदहः॥ ५९ ॥ 

दरति मौस्चवंकि मौोखवधप्वणि प्व तयुद्ध 
सप्रचत्ारि मोऽध्यायः ॥ 9॥ 

तरा उवाच 1 एवं पवते महेष्वान्त प्राप्रे शस्यरथं प्रति। 

कुरवः पाण्डवेया किमकुवंत सुच्य । भौष्यः शान्तनवः कि 

वा तन्छमाचच्छु एच्छतः ॥ ९॥ 

सच्य उवाच । राजञ्छतरुदखाणि ततः त्तह्ियपुङ्वाः। 

प्व तं सेनापतिं राः एरसकत्य मदहारवाः॥२॥ दान्नो वलं 

दशयन्तस्तव एतस्य भारत । शिर्ठश्छिनं एरस्क त्य त्ातुमेच्छन् 

मद्ारथः ॥३ ४ अभ्यवत्तन्त भौमस्य द्यं देमपरिष्कतम् । 

जिघांसन्तो थुधां यंद्ं तदारौत् तुमुलं मदत् ॥ 8॥ ततोऽ 

समस्परच्यामि मद्धाैग्रसमद्ध तम्। तावकानां परे्राञ्च यथा 

शुडमवत्तत ॥ ५ ॥ ततराकरोद्रथोपल्ान् शुन्यान् शान्तनवो 

वद्भन् ¦ प्राक्रन्तदुत्तमाङ्गानि रःरच्छत्रयोत्तमः॥ ६ ॥ समः 
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व्रणोच्छर रकं मकतुल्धप्रतापवान्। तुदन् रुमन्तात् समरे रवि- 

सदखन् यथा तमः ॥ © ॥ सेनाज्ौ प्रेषिता राजन् शराः शत- 

सस्शः। त्ष तियान्तकराः सुद्ध महावेगा मदहावलाः॥ ८ ॥ 

पातयामास शूराणां शिरांसि एतो रणे । राजन् कण्टकरुन्नदा 

दौरा विगतमस्तकाः ॥ € ॥ रथारयेषु सुरता व्यदृश्यन्त 

विश्राम्यते, रथो रथो पञ वत्तत्तरगस्तु तुरङ्गमम् ॥ ९० ॥ खवलं 

निहितं वीर" लम्बमानं रुकामंकम्। खदौसखाश्च दया राजन् 

वद्रन्तश्च॒ ततस्ततः ॥ ११९॥ वद्धखड़रनिषङ्गाश्च विष्वस्तकवचा 

ताः! शतश्षः पतिता भूमौ वौरशव्यासु शेरते॥९२॥ पर- 

स्परेया धावन्तः पतिताः पएनस्लखिताः। उत्याय च प्रधावन्तो 

इन्दथुद्धमवाप्रवन् ॥ १३ ॥ पौड्ताः पनरन्योऽन्यं लुण्ठतो 

रणब्ूदनि। मन्तो गजः पथ्ययतच्छतभो रथिनो दताः ॥ १४॥ 

सरथा रथिनश्वापि विखदुन्तः समन्ततः । स्यन्दने न्यपतत् कञ्चित् 

निदतोऽन्येन सायकैः ॥ ९५॥ हतसारयिरण्यचवन्तिपपात महा- 

रथः। युद्धमानास्य संग्रामे कदे रजसि चोल्यिते॥ १६ ॥ धलुः- 

कूलितविन्नानं तत्ारौत् प्रत्यथु्यताम् ¦ गात्रखश्च च योधानां 

व्यज्नासते परिपश्िनम् ॥ १ ॥ युध्यमाना शरःराजन् सच्छिनौ 

च्व जनौ न्यगात्। अन्योऽन्यं वाणसंण्व्ट नाख,यत मटेः युतः 

॥ १८॥ शव्द्ायमाने संग्रामे पटडे कसदारिणि। गुद्धमानस्य 
संग्रामे कुवेतः पौरुषं खकम् ॥ १९ ॥ नायौपषौन्नाम शुद्धं तु 
तुसु लोमदषरणे। प्रिता खमोरसं पर्त नाभिजानौत कथम 

॥२०॥ चक्र भगं युगद्चौव एवो धुर्यो खयो खतः। आच्िप्ः 

स्यन्दनादौरः सखारथिरजिहागैः ॥ २१॥ विधुरे भिन्लचक्र च 

रथेऽपि विवशकृते। तेन तेन सर दृश्चन्ते बान्धवानां पर सरम् 
॥२२॥ यो रतः थिरखा छन्नी मर्मभिनिदतो दतः अत्तः 

कोऽपि नेवासौत् भोपप नन्नति शातवान् ॥२३॥ श्वं तः कु णा- 
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मकरोत् सवयं तसन् मद्धा्टवे । राजयपुरतांस्तथोदारानवधौ- 
[8 > ४ 

च्छतसहयः# २४॥ चिच्छछद रथिनां वाणः शिरांसि एत- 
म ड 

सद्श्ः। खाङ्द्ा वाद्वद्चव नषि च समन्ततः । २५॥ रथिनो 

रथचक्राशच रथारोदा रथानिच। चतुटाणि च म्ादहीनि पता- 
= 2 ए क 

काञ्च विस्पते ॥ २६ ॥ हखयोषाश्च रथोषघाख नरोषाश्चति भारत । 

वादाः शतथैव हताः श्ठतेन भारत ॥२७॥ वयं श्व त- 

भयात् भौता विद्धाय रथसुत्तमम्। अपचातास्ततः पञ्चायत 

चश्यामवे धरम् ॥२८॥ शरपातमपक्रम्य कुरवः कुरुनन्दन । 

भौष्सं एान्तमवं अड द्खिता युदाय दंशिताः॥२८॥ अदौनो 

रौनसमथे भौष्मोऽखाकं मावे! एकस्तस्थो नरव्याघ्रो गिरि- 
11, आ, 

भस्रिवाचलः॥३०॥ ओदद्ानो रणे प्राणान् सुविता श्िशिरा- 

व्यै। गमस्तिभिरिवादित्यस्तस्थो हेममरोचिमान् ॥२९॥ स 

सुमोच मद्ेव्वासः शरसङ्ाननेकशः। निन्नन्मितान् समरे चक्र- 

पािरिवासुरान् ॥३२॥ ते वध्यमाना मौष्ेण प्रजद्धस्तं महा- 

वे। सखयथा्दिव ते युथान् सुक्ताणग्निमिव दास्णा॥ २३ ॥ 
ॐ म॑ 

तमेकमुपलभ्यको ष्टः पुष्टः परन्तपः। दुर्योधनगप्रिधे युक्तः 

पाण्डवान् वज्ञ गोषयत् ॥ ३४ ॥ जवं तदुल्ितं व्यक्ता भयञ्च सख 
~~ ॐ ध 

मावे ।! पातयामास सन्यानि पाण्डवानां विश्ास्पते॥२१५॥ 

प्रदरन्तमनेकानि पिता देवव्रतस्तव । इद्धा सेनापतिं भौष्पो 

विगैन ख खमन्वयात् ॥२३६॥ रुभौोस्रं शरजालेन महता सम- 
~~~ 4 ॐ 

वाक्रिरन्! शवं तच्ापि तथा भौमः श्रोघंः समवाकिरत् ॥३२७॥ 

तौ षाविव नद्धैन्तौ मत्ताविव मद्दादिपौ। ब्राघ्राविव सुसंरब्धो 

अन्योन्यमभिजन्नतुः ॥ ३८ ॥ अस्वैरस्ताणि संवा ततस्तौ एस्ष- 
€ [स् [क ९ = षमौ। भौष्ः श्वं तञ्च युषे परस्रवघेषिणो ॥ ३९ ॥ एकाक्ता 

॥५ ^ ् छ = 

निदं हेत् मौष्मः पारडवानामनोकिनौम् । अर: परमस्क्र्लः वतो 

यदि न पालथेत् ॥ ४० ॥ पितामद्दं ततो दष्ठा प्व तेन विसुखखौ- 
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क्तम् । प्रं पाण्डवा जग्मुः पुत्रस्ते विमना दयभूत् ॥४१॥ ततो 

टर्योधनः क्रः पार्थः परिवारितः। ससैन्यः पार्डवानौक- 

मभ्यद्रवत संयुग ॥४२॥ वतो गाङ्यसुत््ज्य तव पुत्र्य 
वादिनम् । नाशयामास वेगेन त्च्चान् वाशरुरिवोजसा॥ ४२॥ 

द्रावचिता चमूञ्ैव ै रारिः क्रोधमूच्छिंतः। ग्रायातः स मद्ाराल 

यत्र मखो व्यवद्खितः॥ ४४ ॥ तो ततापि गतौ राजन् शर 
रोषौ महाबलौ । अयुध्येतां महहालानौ यथा वा लत्वासवौ 

॥ ६१ ॥ शअन्योऽन्यन्तु मदा्ज परखरदधेषिणौ । निर 

कामकं ष्वतो भोपर विव्याध सप्रभिः॥ $ &॥ पराक्रम तत- 

स्तस्य पराक्रम्य पराक्रमौ। तरसा वारयामाख-मन्तो मत्तमिव 

दिपरम् ॥ 8० ॥ अ्मजघान ततो भमौ प्व तः ्षतियनन्ट्नः। तं 

प्रल्यविध्यदप्भिर्मँ्ष शान्तनवस्तथा ॥ ४८ ॥ स विद्धस्तेन 

वलवान्नाकम्यत यथाचलः। शयतः शान्तनवं भूयः श्रेः सन्तत- 

वभिः ॥ ४९ ॥ विव्याध पञ्चविंश्या तदद्धतमिवाभवत् । 
प्रहस्य च रणे भ्रव तः र्क्कणो परिखंलिद्न् ॥ ५० ॥ धतुचिच्छद् 
भोपमस्य द्श्भिददैरधा शरः। सन्धाय विरिखदरैव रर लोमः 

प्रवादितम् ॥५१॥ उन्ममाथ ततस्तालं च्वजग्ौष् मदात्सनः। 

केतुः निपतितं दृष्टा भौसस्य तनयस्तव ॥ ५२ ॥ दहतं भौम- 

ममन्यन्त श्व तस्य वशमागतम् । पारडवा अपिसूृष्टा द्मः 

श्रद्धन् समन्ततः ॥५३॥ मौ्स्य पतितं कैतु' ष्टम तालं 

मद्धाकनः। ततो दुर्योधनः क्रोधात् खमनौकमचोदयत् ॥५६॥ 
यत्नात् भौष्पं परिुव्यं रद्चमाणाः समन्ततः। तानते पश्चमार्ना 

स्तान् श्व तोऽस्तमथवापस्यति ॥ ५१५॥ भौष्पः शान्तनवः शूर- 

स्तथा सत्यं व्रवोमिते। राज्ञस्तु वचनं बरुला लरमाणा मदा 

रथाः ॥ ५६॥ वसेन चतुरङ्न गाङ्ग चमलुपालयन् | वाद्लीकः 

कृतवमां च ठृएः रचय भारत॥१०॥ जारासन्धिर््विकर्थश् 



सी प्पव्वं । १२ 

श्चि त्रसेन विविंशतिः! त्वरम1णास्त्वराकाल्ते परिवाय्यै समन्ततः 

॥ १८॥ श्रस्ठव्रष्टि सुव्धलां श्वं तस्यीप्यपातयन् । तान् क्रु्ान 
निशिते वसीस्तररमारग मश्हावलः॥ ५९ ॥ अवारयदमेयाल्मा 

दश्यन् पाणिलाषयम्। स निवा च तान् सर्वान् केएरौ 

कुच्छरानिव ॥&०॥ मद्धता शरउधिण मौखस्य धनुराच्छिनत् । 
ततोऽन्यदनुरादाय मौष्सः णन्तनवो ुशि॥ ६९॥ गव तं विव्याध 

राजेन्द्र कङ्कपतैः शिलोसुखेः। ततः केमापतिः क्रदो भौं 
वद्धभि रश; ॥&२॥ विव्याध समरे राजन् सुवंलोकस्य पश्यतः! 

ततः प्रव्यथितो राजा मौष्दष्टा निवारितम् ॥ ६३॥ प्रवौर' 

सर्वलोकस्य शव तेन शुधि वै तदा । निद्रानकश्च सुमद्दांस्तव 

सैन्यस्य चाभवत् ॥ ६8 ॥ तं वौर' तरितं दृषा श्ठ तेन शर- 
विच्वतम् । दहतं श्व तेन मन्यन्त शव तस्य वशमागतम् ॥ ६५ ॥ 
ततः क्रोधवशं प्राप्रः पिता देदव्रतस्तव। ष्वजसुन्मरथितंदटष्रातां 

च सेनां निवारिताम् ॥&&॥ श्वतं प्रति महाराज व्य्जत् 

सायकान् वदन् । तानावाथ्यै रणे श्रवतो भौष्मस्य रथिनां वरः 

॥ ६ ॥ धनुचिच्छेद भल्ल न पुनरेव पितुस्तव । उतृज्य कामुकं 

राजन् गाङ्गेयः क्रोधग्रच्छितः॥ ई६८॥ अन्यत् कामुंकमादाय 

विपुलं बलवत्तरम् । तत्र सन्धाय विपुलान् भल्लान् सप्र णलि- 

शितान् ॥&< ॥ चतुभिश्चतुरश्वांश्च प्व तस्य एृतनापतेः। ष्वजं 

दाभ्याञ्च चिच्छेद सप्तमेन च खारथेः ॥७०॥ भिरखिच्छेद 

भक्ञन खंकरज्लो लघ्विक्रमः। इता्वसतात् रुरथादव् त्य मडा- 
रथः॥अ९॥ अमधव्मापनो व्याकुलः समपटयत । विरथं 

रथिनां खष्टं श्वतं दृष्टा पितामह. ॥ ०२ ॥ ताड्यामारु निथितेः 
भरसङ्ैः समन्ततः! सू ताडयमानः समरे मोसचापवच्युतैः अर; 

॥ अ२॥ सखरये धतुरुत्र्ज्य गक्तिंजग्राद काञ्चनीम् । ततः 

अक्ति रणे घोरां रौलोग्रां महहाभवाम् ॥ ७६ ॥ कालदण्डोपमं 
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क्मेरां ख्टयो श्च एमनन्तमाम् । ग्रव्रवीच्च तदा श्व तो मौष्रं पान्त- 

नतं रणो॥०५॥ तिषठदानौं सुसंरब्धः पश्य मां एरुषो त्तम । 
एवमुक्त ए महेष्वासो भौमं युधि पराक्रमो ॥ ७& ॥ ततः एक्ति- 

मञेयाल्मा चिन्तेप भुजगो पमाम् । पाण्डवार्थे पराक्रान्तस्तवानयं- 

ङिकीषेति ॥ 9 ॥ दाद्दाकारो महानासीत् पुत्राणां तै विश- 

स्यते दृष्टा शक्तिं महाघोरां रसलयोदैर्डसमप्रमाम् ॥ अट ॥ 

प्व तस्य बरनिमुक्ता निमक्तोरगसन्निभाम् । अपतत् सद्दसा 

राजन् मदोत्कोव नभस्तलात् ॥ ७९ ॥ ज्चवलन्तौमन्तरौक्ते तां 

ज्वालाभिरिव संदताम्। सुसभरान्तस्तदरा राजन् पिता शेव- 

व्रतस्तद ॥ ८ ॥ अषटभिनंवधा भौणः रक्तिं चिच्छ द पतिभिः। 

उत्कृष्टडेमविकृतां निङतां निशितैः श्ररौः॥ ८९॥ उश्चत्र शुसततः 

सर्द तावका भरतषभ। तिं विनिहतां दृष्टा वैराटि क्रोध- 

मूच्छितः॥ ८२ ॥ कालोपदहतचेतास्तु कत्तव्य नाभ्यजानत। 

क्रोधसंमूच्छतो राजन् व्ैराटिः प्रदखन्निव ॥ ८२ ॥ गद 

जग्रा संद्रष्टो भौमस्य निधनं प्रति। क्रोधसंरक्तनयनो दण्ठ- 

पाणिरिवापरः॥ ८१ ॥ भमौषं सुममिदुद्राव जलौष दरव पवं- 

तम् । तस्य वेगमसम्बाधं मला मोः प्रतापवान् ॥ ८५ ॥ प्रभाव- 

वित् प्रमत्ताय सदसा धरणौ गतः। श्रव तः क्रीधवश्ाद्राजन् 
भ्नामयिल्ा महागदाम् ५ ८६ \ रथे भौमस्य चिक्षेप यथादेवो 

महेश्वरः! तया भौमनिपातिन्या सरथो भस्छसात् कृतः ॥८७॥ 

खष्वजः सद्सूतेन साश्वः सदभुगन्धरः। विरथं रथिनां खष्ठः 

प्रवतं ष्टा पदातिनम् ॥ ्८॥ अभ्यधावन्त रसा श्ल्यप्रश्तयों 

रयाः! ततोऽन्यं रथमास्थाय धतुरिस्फु् दुर्मनाः ॥ ८2 ॥ 
्नकैरभ्वयाच्छ तं भौष्मो दृष्टा रथोत्तमम् । एतसखिनन्तरे मोः 

शुखाव विपुलां गिरम् ॥<८०॥ अ्राजाश्रदौरितां दिव्यामात्मनो 

हितसंखयाम् । भौर मौ मद्ावादो थोघ्र' यन्न कुरष्व वै ॥८९ 
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एष छस्य जये कालो निरदिं्टो विष्ठयोनिना। एतत् श्ुलातु 
वचनं देवदूतेन भाषितम् ॥ <२ ॥ सम्यृद्धष्टमना ूला वधे 
तस्य मनो दषे! विरयं रथिनां सेष्टः श्वतं दृद पदातिनम् 

॥ ९३ ॥ रुडितास्तु न्यवत्तन्त परौपखन्तो मदडारथाः । सात्यकि 

सगौमसेनश् श्टयस्नख पाषंतः ॥ ९8 ॥ कैकेया शष्टकेतु् अभि- 
मन्युच्च वौब्धवान् । एतानापततो दृष्टा द्रौ खश्ल्छक्रपैः र ॥<५॥ 

अ्रवारयदमैयःत्मा वाुवेगानिवाचलः। ख्न्तिसद्धंघु सर्वषु पार्ड- 

वेष मद्ालसु॥ ८६ ॥ श्वुतः खड््गमघाङ़ृष्य मौख्रस्य घलु- 

राच्च्छिनित् । तदपास्य धनुच्छिन्तं ल्रमासः पितामद्दः॥ ९ ॥ 

स्वदूतवचः शता वधे तस्य मनो दषे । ततः प्रवाश्चमाणस्तु 
पिता देवव्रतस्तव ॥ < ॥ अन्यत् कामुकमादाय लरमाणो 
महारथः । तचणेन सच्नमकरोत् शक्रचापसमप्रमम् ॥ << ॥ 

पितातेभरतखद्श्बतं दृषा महारथम् तन्तु तेर्मरब्या्घ्ैः- 

मीमसेनपुरोगमैः ॥ १०० ॥ अस्यवक्तत गाङ्ेयः शठ तं सेनापतिं 

कृते । अपतन्तं ततो मसं भौमसेनः प्रतापवान् ॥ १०९१ ॥ 

जघने विभिखेः षष्ठया सेनान्यञ्च महहारयः। अभिमन्यु 
समरे पिता देवव्रतस्तव ॥ १०२॥ वारयिला शरेर्घोरेरन्यानपि 

महारथान् । आजघ्न भरतस तिथिः सउन्रतपवेभिः॥ १०३ ॥ 

साल्यकिञ्च पतेनाजौ भरतानां पितामदः। धृष्टदयुम्बञ्च विंशत्या 

कैकेयच्खापि पञ्चभिः ॥ १९०५॥ तांश्च सवान् महेष्दाखान् पिता 

देवव्रतस्तव ! वारविला शरर्घोरेः वं तमेवाभि दुद्व ॥ ९०५॥ 

ततः भरं शल्युरुमं भारखाधनसुत्तमम् । विकृष्य बलवान् भौष्ः 

समधत्त दुरासदम् ॥ १०६ ॥ त्रह्मसेण खसंयुक्तंतं रं 

लोमवा डनम् । ददृशु वगन्धर्वाः पिश्णचोरगराच्साः ॥ ९०७ ॥ 

स तस्य कवचं भिचा ज्वलदगिखमोजसः । जगाम धरणौ वारो 
मद्ाश्निरिवोज्वलन् ॥१०८॥ अस्तं गच्छन्निवदिव्यः परभानादावं 

०१ सै १९७ 



१२ महाभारतम् । 

सल्रः। एवं जौोवितमादराय शद तरिहाव्नगाम सः॥ ९०९ ॥ तं 

भौोखंर नरव्याघ्रः तथा विनिदतं शुधि प्रपतन्तमप्श्याम गिरः 

श्रङ्मिय च्युतम् ॥ ११६० ॥ शोचन् पाण्डवाः स्वं चतिया पै 
मष्टारथाः! प्र्टष्टास्तु सताः स्व कुरवश्चापि सवंशः॥ ९११९॥ 

ततो दुःषाखनो राजन् ष्वतं दृष्टा निपातितम् | वादितरनिनरै- 

घोरेन लन्ति स रुमन्ततः॥ ११२ ॥ तकिन् दते मद्धेष्वासे 

मौ सेगणादवशोभिना । प्रावेपन्त मद्ेष्वाखाः रिखण्डिप्रमुखा 

रथाः ॥ ११२३ ॥ ततो घनच््रयो राजन् वार्ष्ीयश्चापि, सवशः। 
गरवद्धार' चनेन निंते वादिनीपतौ ॥ ११४ ॥ ततोऽवद्दार' 

रेन्यानां तव तेषराद्च भारत । तावकानां परेषाञ्च नदताञ्च मुह्ध- 

मुह्धः॥ ११५ ॥ पार्थां विमनसो श्रूला प्राविशन्त महारथाः । 

चिन्तयन्तो वधं घोर" रेरथेन परन्तप ॥ ११६ ॥ 

दूति भौश्मपवणि मौष्वघपवणि तवे 

अष्टवलारि मोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

्तरष्रुउ्वाच। वते सेनापतौ तात संग्रामे निद्ति परी; 
किमकुर्वन् महेष्वासाः पाञ्चालाः पार्वैः सद्ध ॥ ९॥ सेनापतिं 
समाकण्ं शव तं शुधि निपातितम्! तदयं यतताद्वापि परेषां 
प्रपलायिनाम् ॥ २॥ मनः प्रीणाति मे. वाक्यं जयं सस्य 
खतः । प्रत्यवायं चिन्तयतो लब्नां प्राप्रोतिभेन दहि॥३॥ 
इषमानोऽतुरक्तश्च ददः कुरपतिः सदा। कृतवरैरस्तदा तेम 
पितुः पत्रेण धौमता ॥४॥ तस्यीदेगात् भयाद्वापि संयितः 
माष्डवान् एर । ख सवखं परित्यज्य दुःखं संधिल्य तिष्ठति ॥५॥ 
पाण्डवानां प्रतापेन दुगरेगं प्रविष्ड च । सपत्रात् सततो वाध- 



रमि पन्च । १२९ 

माथ्यवत्तिमनुष्ितः) & ॥ आख्यं वै तदा तेषां पुरा राजां 

स॒दुमतिः। ततो युधिष्ठिर" भक्तया कथं सुच्य सूदितः ॥ ७ ॥ 

प्रचि्ठः सगतिः; चुद्टः पाताक्ले एर्षाधमेः। न युद्ध रो चेत् 

भोष्ोन चाचाथ्चः कथञ्चन ॥८॥ नङ्पोनं च गान्धार नाद 

सच्छरय रोचये! न वासुदेवो वाष्छीयो धमराजश्च पारयः ॥९॥ 
न भौमो नारजुनैव न यमो पुरुषषंभो। वाथ्चमाणो मया निलयं 
गान्धारीं विदुरेरख च॥९०॥ जामदमेन रामेण व्यासेन च 
मालना। दुर्य्योधनो दुष्टमना नित्यमेव हि सुच्छय॥ ११॥ 

कणस्य मतमाक्ञाय सौबलस्य च पापकृत् । दुःशासनेन च तथा 

पार्डवानभ्यसयत ॥ १२ ॥ तमद्धं व्यसने घोरे मन्ये प्राघ्न्तु 
सच्छय । श्व तस्य च विनारेन भौोप्मस्य विजयेन च॥ १३॥ 

संक्रुद्धः कष्णसदितः पाथं: किमकरोत् शुधि। अज्ञुनाद्धि भयं 
भूयस्तन्मे तात न शाम्यति॥ ९६ ॥ स हि श्र कौन्तेयः 

च्िप्रकारी धनच्ञवः। मन्ये रः परौराणि प्रमथिष्यति पात- 

वान् ॥१५॥ इन्दर इन्द्रानुजसमसुपैन्द्रख्टसं रणं । ग्रमोघक्रोध- 

सङ्कल्पं ष्म वः किमश्छन्खमनः ॥ ९६ ॥ स चेवं वेद् विच्छरो 

ज्वलनाकौम्मदातिः। रन्द्रास्विदभमेयात्सा प्रापतत् खमितिच््रयः 

॥ १० ॥ सवच्रस्प शे खपाणामस्ाणामस्तिारिषु । शोप्रज्याक्तेप- 

इस्तस्त् कौन्तेयो यो महारथः ॥९८॥ ख सच्लय महाप्राज्ञो 

दुपदस्यालमजो वलौ ! शष्टदयुश्लः किमकरोत् शवं ते युधिनिषा- 
तिते॥९५॥ पुरा चेवापराघेन वधेन च चसूपतेः। मन्य मनः 

प्रजज्वाल पाण्डवानां महाद्यनाम् ॥२०॥ तेषां क्रोधं चिन्तवं- 

स्तु गहहःस च निशसुच। न शान्तिमधिगच्छामि दुर्योधनकृतेन 

दि! कथं चान् म्धाथुद्ध सवमा चन्तु सचय ॥ २९॥ 

सव्य उवाच । णु राजन् स्थिरो श्यूलाः तवापनयनो 

मद्धान्। त च दुर्योधने दोषमिममाधातुमदंसि ॥ २२९ ॥ 



१३० महाभारतम् ) 

गतीदक सेतुवन्धो यादृक् तादक् मतिस्तव । सन्दौप्रं भवन 

वदत् कूपस्य खननं यथा ॥ १३॥ गतपरूवाङ्करुमशे तकिन् मति 

दारणे किनापरवौ चति वते भौस्रेण भुधि भारत ॥२४। 

कृतव्मगा च सुहितं दष्टा शद्यमवस्ितम् । वैराटि: खमरक्नाघौ 

शद्धः परवलारैनः॥२५॥ सदयः क्रोधात् प्रजज्वाल दविषः 

व्यवाड्वि। स विफाय्ये महच्चापं क्रचापोपमं वलौ ॥ २६॥ 
भ्यधावच्जिघांसूर् शड्गे मद्राधिपं युधि । मता रथवंधेन 

समन्तात् परिवारितः ॥२७॥ जन् वामयं वप्र प्राया- 
च्छत्यरयं प्रति। तमापतन्तं सम्य च्छ मत्तवारणविक्रमम् ॥२८) 

तावकानां रथाः सप्र समन्तात् पथैवारयन्। मद्रराजं परोप्- 
सन्त। मृल्ोदष्टरान्तरङ्गतम् ॥ ८ ॥ ततो भीस्री मद्दागाद्ध- 

विनद्य जलदी यथा । तालमात्रं घलुर्मद्य शङ्कमय्यद्रवद्रणे 
॥२९॥ तमुदतं समौच्चाथ महेष्वासं महारथम् सन्सता 

पाण्डवौ सेना वातवेगद्तेव नौः ॥ २० ॥ तत्राज्लुनः सन्त्वरितः 
शङ्भस्यासोत् ` एरःख्रः । भौखाद्रच्योऽयमद्येति तयोयु द्मवत्तित 
॥ ३९ ॥ हाहाकारो महानासौ्ोक्षानां युधि युध्यताम् । 
तेजस्तेजसि संपृक्तमिल्येवं विस्मयं यथुः॥ ३२ ॥ अथ श्लघ 
गदापाणिरवतौच्ये महारथात् ¦ श्ङ्कस्य चतुरी वाद्ानदहन- 
इरतषम ॥२२॥ सउ इताष्वाद्रथात्तुख खड्गमादाय विद्रुतः, 
वौमत्रोः स्यन्दनं प्राप ततः ान्तिमवाप च॥३8॥ ततो 
भौप्सरथान्तर्शसत्यतन्ति पतत्रिणः! यैरन्तरिक्लं भूमिश सवतः 
समवस्तृतम् ॥ ९५ ॥ पाञ्चालानथ मत्वा कैकयाच्च प्रभद्रकान् । 

भोः प्रहरतां चष्ः पातयामास पतिभिः॥२६॥ उत्ष््ख्य 
समरे तुख पारडवं सव्यसाचिनम् । अभ्यद्रवत पाञ्चालं दपद् 
सेनया वतम् ॥ २७ ॥ प्रियं सम्बन्धिनं राजच्छरानवकिरन् 

बद्न् ¦! असिनेव प्रदग्धानि वनानि सिश्रिरात्यधे १.२८ ॥ श्र- 



स्मिष्मपन्वं । १३१ 

दग्धान्यदृश्यन्त सेन्यानि द्रुपदस्य च । अतिष्ठत रणे मौष्ो 

विधूम इव पावकः॥३९॥ मध्यन्द्ति यथादित्यं तपन्तमिव 

वेसा! न शेकुः पार्डवेयस्य योधाः मोम" निरोच्ितुम् ॥६०॥ 

वौत्ताञ्चक्रः खु्मन्तात्ते पार्डवा मयपौडिताः। तातारं नाध्य- 

गच्छन्त गावः शौतादरिता डव ॥ ४९१॥ हतविप्रदते सन्य निरत्- 

सादे विमदिते। दाद्दाकारो महानासीत् पार्ड्खन्येषु भारत 
॥४२॥ ततौ भौ: शन्तनवो नित्यं मण्डलकामुमः। सुमोच 
वाणान्दोप्राग्रानद्दोनाणोविषानिव ॥ 8२॥ रेरेकायनीकुः्वैन् 

दिश्ठः सव यतन्रतः।! जघान पार्डवरथानादिश्यादिश्च मारत 

॥ 88 ॥ ततः सैन्येषु भनेषु मथितेषु च सर्वशः! प्राप्न 

चास्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किञ्चन ॥8५॥ भौस्ञ् ससु- 

रौओन्तं ष्टा पाथ महादवे । अवद्धारमकुर्दन्त सैन्यानां 

भरतषेम् ॥ ४६ ॥ 

इति मौप्पबेरि भीष्पवधपवेणि शङ्ध्ुद्ध प्रथमदिवसावदारे 

एकोनचलारि णोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 

रुच्य उवाच । कृतेऽवारे सेन्धानां प्रथमं भरतषभ । 

भौषिु च युधि संरव्पे ष्टे दुर्योधने तथा॥१९॥ धमराजस्तत- 

सतखंमनभिगम्य जनादहैनम् । भ्नाटभिः सद्दितः सवः खवश्चव जने- 

प्रवर: ॥२॥ शुच परमया युक्तशिन्तयानः पराजयम् । वाष्णंय- 

मन्रवोद्राजन्दष्रा भौषास्य विक्रमम् ॥३॥ कृष्ण पश्च महेष्वासं 

भष मोमपराक्रमम्। णरदंरन्तं ख्न्यं मे भोषौ कन्तमिवा- 

नलम् ॥ 8 ॥ कथमेनं मददास्मानं एक्यामः प्रतिवौच्ितुम् । 

लेलिद्यमानं सेन्यः मे इविषान्तमिबानलम् ! ५ ॥ एतं दि 



६२२ भमदाभारतम् । 

पुरषव्याघ्र धतुषान्तं महहावलम्। दृष्टा विग्रदरतं सुन्यं मदौयं 
मार्गणादतम् ॥ & ॥ शक्यो जेतुः यमः क्रद्धों व्रपागिच 

संगुगी वर्णः पाश्दस्तोऽपि कुवेरो वागदाधरः॥०॥ न 

तु मोषो मह्ातैजाः शक्यो जेतु महारथः। सोऽहमेवं गते 

मग्नौ भौषुगाघे जले श्ठवः॥ ८॥ अआलनो लुचिरौवंल्याङ्ौषा- 

मासाद्य केश्व। वनं यास्यामि गोविन्द् खेयो मे वत जोवितुम् 

॥<॥ न लिमान् पृथिवोपालान्दातु' भौषुाय खद्यवे । चेपयि 

ष्यति भे सेनां कृष्ण भौष्ी महाखवित् ॥५०॥ यथानलं 

प्रज्वलितं पतङ्गः समभिदरताः। विनाशायैव गच्छन्ति तथा भे 

रेनिका जनाः॥ ११९॥ त्यं नौतोऽसि वार्णीय राच्यद्तोः 

पराक्रमो भातस्यैवमे दौरा; कर्षिताः शरपौडताः॥ १२ ॥ 

मत्कृते भाटसखोौहादांद्राच्यादटुश्रष्टास्तथा सुखात् । जौवितं वद्ध 

मन्यन्ते जौवितं चय दुलभम् ॥ १३॥ जौवितस्याविशेप्िण तप-. 
स्तपस्यामि दुश्चरम् । न घातयिष्यामि रणो भित्राणौमानि कौश्रव 
॥ १४॥ रथा वह्धसादइखाग्दिवयेर सवेरमहावलः। घातयल्य- 

निग्रम्धौषुः प्रवराणां प्रहारिणाम् ॥ १५॥ किन्त कला कृतं मे 
स्यादुन्ूि माधव माचिरम्। मध्यखमिव प्यामि समरे सव्य- 
साचिनम्॥१६॥ एको भौमः पर एत्या थुहत्येष महावलः । 

कोवलं वाद्वण ्तत्रधमंममुखरम् ॥ १७ ॥ गद्या वौर- 

घातिन्या यथोद्ाद महामनाः । करोत्यसुकर कमं गजाश्वरथय- 

परत्तिषु ॥१८॥ अलमेष्र त्यं कन्त परसेन्येषठ मारिष । आजंवे- 

नेव युद्ध न वौरो वषंशतेन षा ॥१९॥ एकास्वित् सुखा तेऽयं 

रोऽप्यस्मान् ससुपैचते। निद छमानान् भौश्नुण द्रोणेन च मदहा- 
कना॥२०॥ दिव्यान्यखाणि भोष्रुस्य द्रोणस्य च महादनः। 

धच्यन्ते ततियान् स्बान् प्रयुक्तानि पुनः पुनः॥२९॥ कृष्ण 
मोषः सुरुंरव्यः सितः सदंपायिदैः। चवयिष्ति नो ननं 



भ्नैस्पन्व । ९२३२ 

याटस्तोऽस्य पराक्रमः ५२२॥ तन्त्वं पञ मद्धेव्दासं योगोप्वर 

महारथम् ! यो मोष ख्मधेव्छखिय दावानिं जलदो यथा ॥२३॥ 

तव प्रसादाद्रोविन्द पारूडवा निद्तदिषः। सवराज्यमनुसप्राघ्ा 

मोदिष्यन्ति सबान्धवाः ॥ २४ ॥ एवसुक्घा ततः पार्थो ध्यायन्नास्ते 

महामनाः । विरमन्तमेना रूला शोकोप्टतचेतनः ॥ २५ ॥ 

श्नोकासतं पाण्डवं दृषा दुःखेन दतचैतखम् । अत्रवौ त्तत्र गोविन्दौ 

हषं यन् सर्वपाण्ड्वान् ॥ २६ ॥ माशुचो भरतखष्ठन ल ोचितु- 

मदसि। यत्र ते भातरः शूराः सव लोकस्य धन्विनः ॥ २७ ॥ 

अच्च प्रियक़द्राजन् सात्यकिश्च मद्ारथः। विराटद्ुपदौ ददौ 

धृष्टयन्बख्च पातः ॥ र्य ॥ तथेव सवलः सुवं राजानो राज- 

सत्तम । ततप्रसादप्रतौत्ता वं ड्क्ताश्च विशास्पते॥२८॥ एषं 

ते पारघरतो नित्यं दितकामः परिधैः रतः। सेनापव्यमनुप्राप्तो श्ट- 

द॒स्मो महारथः ॥२०॥ शिखण्ड च महावाहो भोषुस्यान्तकरः 

किल । एतच्छला मदाराजो धष्टयुम्नं महारथम् ॥२३१९॥ 

शरव्रवौत् समितौ तस्यां वासुदेवस्य -शरतः। धष्टयुन् निवोधेदं 

यच्छा वच्छामि पाषेत ॥३२॥ नाभिङ्रुध्यं मवेत्त्च वचनं मम 

भाषितम् । भवान् सेनापतिमंद्धं वासुदेवेन सम्मितः ॥३३॥ 

काश्िकेयो यथा निल्यं देवानाममवत् पुरा । तथा मपि 

पारुडनां सेनानोभंर्तर्पम ॥२३६॥ सलं परुषणादूल विक्रमौ 

जदि कौरवान् अद्ंच तातुयास्यामि मोम ङष्णाश्च मारिष 

॥ २५॥ माद्रौपतौ च सुदित द्रौपद्याश्च दंशिताः) येचान्यं 

पृथिवीपालाः प्रधानाः पुसषषं म ॥ ३६ ॥ ततस्तृद्धयन् सवान् 

धषटदयन्नोऽव्यमाघत । अं द्रौ खान्तकः पाये विदितः शुना 

रा ॥२७॥ रणे मषु तथा द्रौण ङ्पं त्यं जयद्रथम् । 

सवपनद्य रसे टघान् प्रतियोद्छाभि पाथिवान् ॥३८॥ थोत्- 

कृ टं मद्दावीययः पार्डवेयुं ददुमं रेः। खसुदयते पाथिवेन््रे पाते 
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शतरसूरने ॥ ३९ ॥ गब्रवौच्च ततः पाथः पाषेतं पृतनापतिम् । 
व्यधः कौच्चारुणो नाम सुव ्तुनिवद्ैण :॥8०॥ यं तदस्पति- 

रन्द्राय तदा रेवास॒रेऽत्रवौत्। तं यथावत् प्रतिब्य्ं परा- 

नोकविनाशनम् ॥ ४९५ ॥ ग्रदृष्टपूव राजानः पश्यन्तु कुरुभिः 

खद । तथोक्तः स नृरेवेन जिष्णुञंण्टतेव दह ॥ ६२ ॥ प्रभाते 

सर्वसैन्यानामग्े चकं धनच्छयम् । अादिव्यपथगः कैतुस्तस्या- 

द तमनोरमः॥ ७३ ॥ भासनात् एरुहतस्य निमितो विश्व- 
करणः । इन्टरायुधस्वणाभिः पताकाभिरलङ्ग तः ॥ ४४ ॥ आआका- 
एग इवाकाशे गन्धवेनगरोपमः। नृत्यमान दूवामाति रथचर्यासु 
मारिष ॥९१॥ तेन रन्रवता पाथः स च गार्ीवधन्वना। 
वश्व परमोपेतः खयश्शूरिव भातुना॥ 8६ ॥ भिरोऽगट्दरषदो 

राजा मत्या सेनया ततः। कुन्तिभोजश्च रव्य चन्तुष्या सा- 
च््ननेश्रवरो ॥ 8० ॥ दाणः प्रयागा दा्रेकगरोः सद्ध। 
चतुः कितवा प्रोवावा्ारवम ॥ 8 ए ॥ पटश्वरैशच 
द्रर्ड श्च राजन् पोरवकीः सुह । निषादः सुहितश्चैव पृष्टमारीौ- 
दुथिष्ठिरः॥ 8९ ॥ पन्नो तु मौमरेनश्च श्ष्टद॒श्च पार्पतः। 
द्रोपरेयाभिमन्युख साव्यकिञ्च महहारथः॥५०॥ पिशाचा दार- 
दाच्वव पौर्ड़ाः कुर्टौविषः सुह । मडका लडकागरैव तङ्गणाः 
परतङ्णाः॥ ५९ ॥ वाहिकास्ित्तिराश्चंव पाण्डयाशोटाशच 
भारत । अरवास्तुम्तमाश्चव वल््ाश्च खहनाकुलेः ॥ ५२ ॥ नकुलः 
सुदद्वश्च वाम पाश्वमुपाखितो। रथनामुतं पत्तं शिरस्तु 
नियुतं तथा ॥ ५२॥ पृष्ठमवृदभमेवारोत् सदस्राणि च पिं शतिः । 
ग्रोवायां नियुतं चापि खदसराणि च सप्रतिः॥ ५७) प्ति- 
कारिषु पक्तेषु पत्तान्तेषु च वारणाः जग्म परिता राजन् 
ज्वलन्त इवे पवता: ॥ ५५॥ जघनं पालयाम विराटः सदह 
केकयः! कािराजश्च व्यश्च रथानामशुतेसिभिः ॥ ५६ । 
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एवमेतं मान्यृद्धं व्य छ भारत पाण्डवः! सूर्यौ यनमिच्छन्तः 
स्थिता यु्गाय दंशिताः॥५०॥ तेषामादिव्यवणीनि विमलानि 

मदन्तिच। श्व तच्छुतारयणेभन्त वारेषु ष्वञेष्चच॥ ५८ ॥ 

दति भौखखप्वरि मौष्वधपवलि क्रौञ्चव्य हनिर्माणे " 

9 ष 

पद्यत रेऽध्यायः ॥ १० ॥ 

सच््ञय उवाच। क्रौचं दषा मद्दाव्य मभ्यं तनयस्तव, 
व्य् दृष्ा मदाधोरं पार्डवेनामितोञसा॥ १९॥ अचाश्यमुप- 

सङ्गम्य कृपं ल्यद्च मारिष सौमदत्तिं विकच रोऽ्व- 

ल्यामानसेव च॥२॥ दुःषस्नादौन् भ्नात् "ख सर्वानेव च भारत। 

अन्याश्च सुवद्हन् शूरान् युदय सुसुपागतान् ॥३॥ प्राहेदं 

वचनं कान्ते षयं स्तनयस्तव ! नानाप्खवप्रदरणाः सर्द शास्वा 
कोविद्धाः।॥8६॥ एकैकशः समथा हि यूयं खव महारथाः। 

पारटुएुलान् रणो त्तु सरेन्यान् किसु स्ताः ॥ ५॥ आप 

खघ्नं तदस्साकं वलं भौोष्माभिरन्तितम् । पञचाप्रं लिदसेतेषां बलं 

भोमाभिरक्तितम् ॥&६॥ संश्थानाः शूरसेनाश्च वेणिकाः नुक्रा- 

स्तथा । रेचकाश्चतिग्रत्तीच्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ० ॥ शतु- 

च्लथेन रुद्ितास्तथा दुःारुनेन दि । विकन सुवौरेण तया 
नन्दो पनन्दकैः॥ ८ ॥ चित्रसेनेन ख्डिताः खदित मणिभट्रकैः। 

भोप्रभेवाभिर न्तु सष्ठसेन्यणुरःखराः ॥ < ॥ ततो भौोश् द्रोश्च 

तव पुत्राश्च मारिष । अव्य न्त. महाव्यं पाथानां प्रतिवाषने 

॥१०॥ भोषुः सेन्येन मता समन्तात् परिवाररिवः। ययौ 

प्रकषे महतोः वादिनीं सुरराह्धव॥ ११॥ तमन्वयात् महे 
वासो भारहाजः प्रतापवान् । कुन्तसैथ दशशय माराच 
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पिशास्यते॥ १२२॥ विदभर्भलकीपैव कं्रावररैरपि। सडिताः 

ख्ैरेव्येन नीषमादवसोमिनम् ॥ १९३ ॥ गान्धाराः सिन्धु 

स्कीराः स्िवियोऽथं वसातयः; शकुनिश्च स सैन्येन मारदाज- 

मपालयत् } १६ ॥ ततो दुरयौधनो राजा सडितः ख्व सोदर; । 

शष्वातकतर्विंक ख तथा वामनको पसः ॥ १५ ॥ द्ररैश्च ठकीैव 

तथा चुद्रकमाशमैः। अच्यद्रवत संहृष्टः पाण्डवेयस्य वाहिनौम् 

॥ १६४ मूरिखवाः पलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष; बिन्दा- 

नुविन्दावावन्हयी बामं पारण्मपालवन् ॥ ९० ॥ सोमदत्तः सुधमा 

च काब्दोजख सुदच्िणंः। तायु श्युताशुश्च दश्चिणं पत्त 

शाणिताः॥१द॥ अष्बल्यामा ङपश्चापि कृतवमी च राल्तः। 

मद्धल्या सेनया साद सेनापष्टव्यवख्छिताः ५१८ ॥ पृष्टगोपा 

तस्याःसरनप्नाजनपरेष्ठराः केतुमान् वसुदानश्च एतः काश्यस्य 

बा विसुः॥२०॥ ततस्ते तावकाः स्वे ष्टा जुदाच मारत 

दष्फः पष्ान् सुदा युक्ताः खिडनादस्तथानदन् ॥२१॥ तेषां 

शलातु इष्टानां कुरुः पितामहः । सिंहनादं विनोदः 

रद्ध दघ्मौ प्रतापदान् ॥ २२॥ ततः णह्श्च भदयैश्च पेश्यश्च 

विविधाः परः । आनकाड्ाभ्यदन्यन्त ख द्द् स्तुसुलोऽभवत् ॥२३॥ 
ततः श्वे तै द यैरुक्तं मति स्यन्दने स्थितौ । प्रद्षतुः ग्भवरौ 
हेमरत्रवभूसिती ५२६४४ पाञ्चजन्यं दषौके्ो देवदत्तं धन- 

च्छदः। पौण्ड् दष्मौ माण्ड भौमकमां ठकोदरः ॥ २५॥ 
अनन्तविजयं राजा ङुन्तोपुत्रो युधिष्टिरः। नकुलः सदेव 

सुघोपमरिपुष्पकौ ॥ २६॥ काशिराजश शैव्यश्च भरिखण्डी च 

मन्ारथः। शष्टयुख्लो विराटश्च सल्यक्रिश्च महारथः ॥२७॥ 

माद्चालखश्च महेष्वासा द्रौषदेयाच् पद्वै। रवं दधूर्मदाघष्वान् 
स्ददनादांख नैरिरे॥स्८॥ त घोषः सुमहांस्तत्र वरस्ते 

वसुदौपितिः। नमश पथिशैद्धेव तुस॒लो व्यनुनादयन् ॥ २२ ॥ 
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एवमेते महाराज प्र्टष्टाः कुर्पाख्डवपः । एमाय रुच्ग्सु- 
स्तापयानाः परद्यरम् ॥ ३० ॥ 

>, इति भोख्मपवख्छि भौञ्वधपवव॑खि फौरवसेन्यव्य डे 
एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५९ ५ 

धतराष्ट उवाच । एवं व्यद ष्वनौकेषु मामकेष्वितरेषु च! 

कथं प्रहरतां खेष्ठाः सस्पद्दार प्रचक्रिरे ॥ १९॥ 
सच्छव उवच । एवं व्य देव्वनौकेषु सन्नद्धा रुचिर्ध्वजः १ 

अपारमिव सन्द्श्ड सागरमतिमं बलम् ॥२॥ तैषां सध्ये सवित 

राजन् एते दुर्योधनस्तव । श्रव्रवौत् तावकान् सर्वान् युध्यघ्व- 

भिति दशितः ॥२॥ते मनः क्रूरमास्याय खमभिदयक्तजोविताः। 

पाण्डवानभ्यवत्तन्त सवं एवोच्छ्रितघ्वजाः ॥ 8 ॥ त्तो शुद्ध 
खमभवत्तमुचं लोमद्टषणम् ! तावकानां परेषाञ्च व्यतिषक्त 
रयदिपम् ॥५॥ मुक्तास्तु रथिभिवांणाश्वार्पुष्गः सुतैजिताः। 

खन्तिधेतुरकुण्छाग्रा नाभेषु च श्टयेषु च ॥ ६ ॥ तथा प्रतते 
सङ्गमे धनुरुखम्य ठितः, अभिपद्य मदरवाद्धभसो भीम- 

चेराकुमः॥ ॐ ॥ खमौभद्रे भौमेन च अज॒ने च महारथे! 
यके च विराटे च ृष्टयुन््े च पारते॥८॥ एतैषठ नरवौरेष 
चेदिमत््ाषु वा एनः3 ववषं शरवर्षाणि दद्धः कुस्पितामष्दः 

१९॥ प्राकस्पत महाब्युदधस्तस्िन् वौरसमागे।! स्वेषामेव 
सेन्यानामासौदपतिकरो मद्टान् ॥ ९० ॥ सादिनो ध्वजिने 

ताः प्रवर्वाजिमः। विप्रयात्तरथानोकाः रुमपद्यन्त पाण्डवाः 

॥९१९॥ श्रज्ुनस्तु नरव्याग्रो दृष्टा मौषरं महारथम् । वार्ण्य- 
मव्रवौत् क्रु यादि यत्र थितामद्ः॥१९२॥ एष भौष्पंसुष- 
करदो वाष्णंय मम वाद्िनौम्। चयचिष्कतिः स॒व्यं दर््योश्न्- 
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{ति रतः॥१३॥ एष द्रीणः कृपः एद्यी विकणंश्च जनान! 

धात्तरष्टाश्च सडिता दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ९8 ॥ पाद्चाल- 

न्िदनिषयन्ति रच्तिता दद्धम्बिना। सोऽरं भोपं दनिष्याभि 

सेन्यदेदोखनादन ॥ १५॥ तमव्रवौत् वासुदेवो वन्तो भव धन- 

च्रव। एषलां प्रापे वौर पितामदरयं प्रति॥ १६॥ एव- 

म॒ना ततः भरौ रथं तं लोकविश्रुतम् । प्रापयामास मौस्रस्य 

रथं प्रति जनेष्वर ॥ १७ ! चलदद्धपताकेन वलाकावल्ला- 

वाजिना खमुच्छिनमहामोौमनदहामरकेतुना॥१८॥ मरता 

मेवनषदरन रयेनादित्यवच्चैखा । विनिन्नन् कौरवानोकं शुर 

सेनय पाण्डवः ॥ ९८ ॥ तऋ्रागच्छ्त रसे भोघ्र' सद्दा रषे- 

ठद्धनः) तमापतन्तं केगीन प्रभिन्नमिव कुच्ञरम् ॥२०॥ तास 

वानं रणे शूरान् पातयन्तच्च सायकैः । रेन्धवप्रसखेगंप्ः प्राच्य 

रौवौरकेकचेः ॥२९॥ खु्दसा प्रल्ुरौयाय भौसः परान्तनवो- 

ऽम् । को दि गारडौवधन्वानमन्धः कुरुपितामद्ात् ॥ २२ ॥ 

दरोणवैकश्चनाग्यो वा रथौ संयातुमदति। ततो भीष्मो मदा 

राज्ञ बौरवाणां पितामहः ॥२३॥ अजुनं सष्रुप्ल्या नारा- 

चानां स्मपयत् ¦ द्रौणएश्च पञ्चविंशत्या कृपः पञ्च पतैः शरः ॥२४॥ 

दुर््योधनश्वतुःषद्या खलल नवभिः शरेः । द्रौणिः षष्ट्या नरव्याघ्रो 

विकर तिभिः ग्रः ॥२५॥ सेन्धवो नवभिश्चायि कुनि- 

छापि पड्भिः आरत्तायनिस्िभिर्मलल राजन् विव्याश्च पारड- 

वम्। ख र्वि मदेष्वाखः समन्तान्निशितैः श्रेः ॥ २६॥ 

न विव्ये म्ावाद्धभिं यमान् दूवप्चलः। ख भौष्पं पञ्चविंशत्या 

कपडे नभिः शरे.॥२०॥ द्रौरं बद्धवा नरव्याघ्र विकी 

विश्वः भरैः अआ्तायनिः न्रिभिवरो राजानद्ापि पञ्चभिः 

¢२्८॥ प्रद्यविष्यट्मेयाद्मा किसेरी भरतपेभ। तं सात्यकि 

पिटथ टयुन्ख पाषतः॥२८॥ द्रौपेयामिमन्युख परि- 
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वद्रुषनच्यम् । ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ यस्य दिति रतम् 
॥ ३० ॥ अभ्यवत्तत पाद्धाल्यः संयुक्तः रुह सोमकैः भौप्स्तु 

रथिनां खष्टस्त्ख विव्याध पाण्डवम् ॥३९॥ ग्र्ोत्या निशितै- 

वारोस्ततोऽतुच्न्त तावकाः। तेषान्तु निनद श्युला प्रट्टानां 

प्र्ृ्टवत् ॥ ३२ ॥ प्रविवेश ततो मध्यं रथसिंदः प्रताप- 

वान्। तेषान्तु रथखि्हानां मध्यं प्राप्य धनच्छयः॥ ३३ ॥ 

चिक्रोड धनुषा राजलच्यं कला मारयन् । ततो दुर्य्यधनी 
राजा मीषामाद नरेश्वरः ॥ ३8 ॥ पौडवमानं खकं सेन्यं दृष्टा 
पा्थन संयुगे, एष पाण्डष्तस्तात कृष्णेन सदितो वलौ ॥३५॥ 
पातयन् सर्वसैन्यानि सूलं नः परिकृन्तति । लचि जवति गाङ्य 

द्रोण च रथिनां वरे \॥ ३६ ॥ लत्कृति च्येष कोऽपि न्यस्तथस्तो 

विश्चास्यते। न जुध्यति रयो पार्यान् डितकामः सुदा मम॥२० 
ख तथा कुर् गाङ्य यथा इन्येत फाल्गुनः! एवसुक्तस्तती 

राजन् पिता देवव्रतस्तव ॥ ३८ ॥ धिक् च्वधममित्यह्ला प्रायात् 
पाथरयथ प्रति। उभौ श्वेवदहयौ राजन् संस्थितो प्रच्छ पाथिवाः 
॥२९॥ किंहनादं शशं चक्रुः गदान् द्युख मारिष। टौणि- 
दुःव्योधनय्ैव विकसच् तवात्मजः ॥8०॥ परिवाश्येररे भीष 

स्थिता शुद्ाय मारिष तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवास्य धन- 

च्यम् ॥ 8९ ॥ स्थिता युद्धाय मते ततो शुद्धमवन्तत । साङ्- 
यस्तु रणे पार्थं मानच्छं नवभिः शरः ॥ ४२॥ तमजजुनः प्र 

विध्यत् दश्भिममंमेदिभिः। ततः शररख्डस्ेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः 

॥ ४ ॥ गजुव्ः रूमरख्ाघौ मौसस्यावारयत् दिषः। शर- 
जालं ततस्तत्तु रजासेन पायिंव॥ 88 ॥ वारयामास पाथंस्य 

भौप्रः णान्तनवस्तद्ा। उभौ परमसन्तुष्टावुमौ युढाभिनन्द्निं 

) ६५ ॥ निर्विंशेषमथु्येतां कतप्रतिङतेखिखौ । मौस्चापग्रयु- 

क्वनि परजालानि सङ्गः ॥ ५६ ॥ भीख माखान्यटष्यन्त भिन्धा- 
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न्यलुनसायकैः । तथैवाज्जतसुक्तानि परनालानि सवं घः ॥ २० ॥ 

गाङ्ग यश्ररनुन्त्ानि न्यपतन्त मह्ौतके ! अरजुनः पञ्चविग्रला भौस- 
म्छच्छितैः धरः ॥8८॥ भौष्ीऽपि समरे पाथं विव्याध 

मवभिः चरः अन्योऽन्यं तौ इयान् विद्वा ध्वजौ च सुमदावलौ 

॥४९<॥ रथेषां रथचक्र चिक्रोडतुररिन्दमौ। ततः क्रुडो 
मद्ाराज् भौषुः प्रहरतां वरः॥५ ॥ वासुदेवं तिभिर्वारौ- 

राजघान स्तनान्तरे । भोषाचापचयते सस्तु निर्वि मधुसूदनः 

॥५१॥ विरराज रणो राजन् श्पुष्य दरव किंशुकः! ततोऽजंनो- 

ऽभिसं क्रो निविद्ध प्रच्छ माधवम् ॥५२॥ गाङ्गयसारचथिं खद्धय 
निर्विभेद विभिः ष्रैः। यतमानौ ततो कौराबन्धोन्धस्य रथं 

प्रति॥५३॥ नापज्लुतां तदान्योन्धमभिखुन्धातुमादवे। मण्ड- 

लानि विचिव्राणि गतप्रत्यागतानि च॥५६॥ दथ्रयामासतु- 

रजन् सूतसामय्यलाघवात्। अन्तर प्रहारेषु त्वयन्ती विषा 
ग्यते ॥ ५५॥ राजन्नन्तरमागेस््ौ खितावास्तां मुह्धर्मह्धः। उभौ 
रसिहरवोश्विथ्च' शङ्गगव्ट्च्च चक्रतुः ॥ ५६॥ तथैव चापनिर्षघ 

चक्रतुस्तौ महारथो । तयोः गङ्धप्रणाष्टेन रथतेमिसखनेन च ॥१०॥ 

दारिता सुहा भूमिशकरस्पे च ननाद्चं । न तयोरन्तरं 

कथिदृटशे भरतषभ ॥५८॥ वलिनौ ख्मरे शूरावन्योन्यसटण- 
वुभो। चिङ्कमातरेण भौषस्य प्रयथुस्तव्र कोरवाः ॥ ५९ ॥ तथा 
पाण्डुसुताः पाथ चिद्कमात्रेण जग्मिरे । तयोनृवरयो राजन् 
दृष्टा ताहक् पराक्रमम् ॥ ६० ॥ वि्रयं सवश्रूतानि जम्सुर्मारत 
संयुरी। न तयोरन्तरं कथिटरणे पश्यति भारत ॥ ६१॥ धम॑- 

स्थितस्य हि चथा न किदुजिनं वित् । उभोद्ि भरजालेनं 
तावदृश्यौ वथूवतुः ॥ &२॥ प्रकाभौ तु ततस्तृखं वभूवतुस्भौ 
रणो। तत्न रेवा सगन्धर्वाश्वारणाश्च मदषंयः ॥ &२॥ अन्योऽन्यं 
अ्रल्भाषन्त तवोटेष्टा पराक्रमम्! नग्रक्यौ युधि संरी जेतुः 
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= >€ 
मेती मष्टारथौ ॥६५॥ स्रेवासुरगन्धवर्लोकैरपि कथद्न । 

© ० = ॐ, ाख्चव्यभूतं लोकेषु युद्मेतन्मदाङ्तम् ॥ &१५॥ नव चतां 
| ४ (क क कोर, [ [१ 

युच' भविष्यति कडाचम। नेव शक्यो रसो जेतुः भौषुः पार्थन 
धीमता ॥ ६६ ॥. सधनुः सुरथः सावः प्रवपन् सायकान् रणे। 

द. छ षी) ॐ विजेत शच 

तथव पाण्डवं शुद्ध देवरपि दुरासदम् ॥६<॥ म विजेतु 

रगो भौोषा उद्छद्ेत घलु्ैरम्। श्लोकादपि युद्ध हि रुम- 
मेतद्धविष्यति ॥ ६८॥ दतिसछ वाचः सूयन्ते प्रचरन््यस्ततस्ततः। 
गाङ्ग याजंनयोः सद्धेय स्तवयुक्ता विध्राग्यते ॥ ६< ॥ लदौवास्तु 
ततो योधाः पाण्डवेयाश्च भारत। अन्योऽन्यं स्मरे जन्नसयो- 

ॐ > 6. ॐ 
स्तत पराक्रमे ॥) ° ॥ शितलधारस्तधा खड गविसलेश्च पर- 

ॐ ॐ अ ॐ € => € 
वधेः । शरन्यद्च बद्धभिः भस्तंनानाविधयुधि ॥ ९॥ उभयोः 

सेनयोः शरा न्यकृन्तन्त परस्परम्} वत्तमाने तथा मुड़ घोरैः 
तख्िन् सदार्णे।. द्रोशपाद्चालयो राजन् मश्टानासोत् समा- 

ममः ॥ ७२॥ 

` इति भौष्मप्वैणि भौषखवधप्वणि भोमाजंनगुधं 

हिपष्युाणोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 

वतर उवाच । कथं द्रौरो महेष्वासः पाद्धाल्धयैव पाषंतः। 

रणे स्मोयतुर्य॑त्तौ तन्ममाचचु स्च्लय॥ १५॥ दिष्टमेव परं 
मन्ये पौरुषादपिःरुच्छय ¦! यत्र शान्तनवो भौषमौ नातर्त् युधि- 
पाण्डवम् ॥२॥ भष दि रूमरे क्रो हन्याज्लोकांञ्चराचरान् ¦ 
ख कथं पाण्डवं युद्ध नातरत् सुच्योजसा ॥ २॥ 

सच्छय उवाच । शण राजन् स्थिरो शूला युद्धभेतत् सुदा 
सणम्। न शक्यः पाण्डवो अतु देैरपि खवासवैः॥.४ ॥ 

द्रःणस्तु पिदिषैवायोषं एदयस्नममपंणम् । सारयिष्ास्य भक्ञेन 
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रथनौडाद पातयत् ॥ ¶ ॥ तस्याथ चतुरो वादं चतुर्भिः सायको- 

त्मैः। पौड्यामाख संरुडो टष्टयण्स्य मारिष ॥६€॥ धृष्ट 

दम्नस्ततो द्रौण नठल्या निशितः शरेः। विव्याध खमे वौर- 

स्तिष्ठ तिष्ठति चाव्रवीत् ॥ ॥ ततः पुनरमेयात्मा भारदाजः 

प्रतापवान् । शरैः प्रच्छादयामास ्टयन्नममघरंणम् ॥ ८ ॥ 

्राददे च शरं घोरं पातस्य वधं प्रति। शक्राग्निसमसखश्र 

अल्युदर्डमिवापरम् ॥ ९ ॥ दादाकारो मदानासौत् स्वसेन्यस्य 

भारत। तमिषुः ुन्धितं दृष्टा मारदाजेन संयुगे ॥ ५०॥ तत्रा- 

इ तमपश्याम धृषटवयग्स्य पौस्ष्रम्। यदेकः मरे वौर स्तस्य 

गिरिरिवाचलः १९ ॥ तञ्च रौरं महहाघोरमायान्तं सत्यु 
मालसनः। चिच्छेद परवष्टिञ्च भारडाजे सुमोचद्॥१२॥ तत 

उच्चत्रशु्ं ष्टाः पाडधालाः पार्डमैः सद्द । धषटययुन्बेन तत् कस 
क्रतं दद्रा सुदुष्करम् ॥१३॥ ततः शक्तिं मद्ा्वेगां खरवेदूर- 

भूषिताम् । द्रोणस्य निधनाकाडनै चिक्तैप स पराक्रमो ॥ २४१ 

तामापतन्तीं चद्दखा पक्तिं कनकभूषणाम् । तिषा चिच्छेद 

समरे मारडाजो दहसन्तिव॥१५॥ शक्तिं विनिहतां ट्टा धृष्ट 

दाम्नः प्रतापवान् । वदं ्रवर्षाणि द्रोणं प्रति उनेश्वर ॥९६॥ 
श्ररवपे ततस्तत्र खुन्निवाय्यै महारथः! द्रीणौद्रुपदपुतस्य मध्ये 

चिच्छेद कामंकम् ॥१०॥ स छिन्तन्वा समरे गदं शुग 

अदायशः। द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारमयों वलो ॥१८॥ 

सागद् तत्वरान्मुक्ता प्रागात् दरोखजिषांखचा। तव्राष् तमप- 

श्याम सारदाजस्य विक्रमम् ॥१९॥ लाघवात् व्यस्यामास् गदां 

देमविभ्तूषिताम् । व्यख्यिल्वा गदाद्धेव प्रेषयामास पार्षते ॥२०॥ 

मल्लान् सुनिधितान् पौतान् खखंपुद्धान् भिलाररितान्। ते तस्य 
कवचं भिता पपुः शोणितमाहवे ॥२९॥ ग्रथान्यडनुरादाय 

ष्टयम्नो महामनाः! द्रोरं युधि पराक्रम्य २ रेविंव्याध पद्भिः 



+ 

भौपसपन्व । १४३ 

॥२२॥ सधिराक्छौ ततस्वौ तु छद्ुभाके नरष्रमौ। वसन्ते 

पएष्पण्वलौ पच्पिताविव किंशु ॥२२॥ अमपितस्ततो राजात् 

पराक्रम्य चमूमुखे । द्रोणे दुपदएत्य एनखिच्छ द् कार्मक्रम् 

॥२६॥ अथैनं छिन्नधन्वानं श्रः खन्नतपवमिः) अयाकिर- 

दभेयाल्मा व्वा मेष इवाचलम् ॥२५॥ सारय चाय मदन 

रयनैोडादपातयत् । अथास्य चतुरो वादाधतुभि भशिः चरेः 
॥ २६ ॥ पात्यानास समद छंदहनादं नमाद्चख। ततोऽपरेख 

भल्लेन हरताचच्चापमथाच्चछिनत् ॥ २० ॥ रु षछिन्न्म्बा विर्यौ 

टताष्रलो हतसारथिः । गङापाखिरवारोदत् च्छापयन् पौरे 

मष्धत् ॥ २८॥ तामस्य विधि सतू पातयामास मारत | रथा- 

दनवरूढ्स्य तद्ध तमिवाभवत् ॥२९॥ ततः ख पिषु्लं दर्म 
अरतचन्द्रं ततो रणे। खड्ग विप्रलं दिव्य प्रख्य सुभुठो 
वलो ॥२०॥ आभिद्रट्राव शेन द्रोणस्य वघकाङ्कया। चानि- 

घा्यौःयथा खिंद्धो वने मत्तमिव दिपम् ॥३९१९॥ तत्राश्चस्येमप- 

श्याम भारदाछस्य पौर्षम्। लाघवद्वास्तयोशेन वदं बाह्वो 

भारत॥२२॥ चरेः एरवपघथा वारयामास पार्पतम्। न 
श्णाक ततो गन्तु वलवानपि संयुगे ॥ २३३ ॥ तत्र स्थितमपश्ाम 

ध्टयुम्नं मद्धारथम् ¦ वारयाणं शरौषांश्च चर्मणा कृतदस्तवत् 
॥३8॥ ततो भौमो मष्टावाद्धः ख्डरा न्यघतत् वलो । साहाष्य- 

कारौ समरे पाषंतस्य मद्ादकानः॥३५॥ स द्रौं निधितेर्वासीं 

राजन् विव्याघ सप्तभिः। पाषंतञ्च तदा तुणंमन्यमारोपयद्रयम् 
॥२६॥ वतो दु्यीनो राजा कालिङ्ग खनचदवत्। रेन्येन 

मद्धता युक्तं भारदाजस्य गोपने ॥२०॥ ततः खा महतौ दिना 
कलिङ्ानां नरेश्वर । मौममम्याययौ भौमा तव पुतस्य भ्ाख- 

नात् ॥३८॥ पाद्धाल्यमभिसुम्ट्च्य द्रोरोऽपि रस्मि वरः। 

विरगट््रप्रदौ चलौ दोध्यामःखख्दतो.॥.२<९॥ ष्टदःष्डो$धपि 



६४५ ददहमादतम् । 

समरे धर्मराज समभ्ययात् ततः प्रवत्रते थुख' तुसुलं लोम- 
देष रम् ! ४० ॥ कलिङ्ादाच्च चमर भौमस्य च महालनः। 

छगतः प्रक्षयकर घोरद्धप भयानकम् ॥ ४९४ 

इति भौष्धपवंचि भौ प्रवधपवसि शृष्टयुश् द्रो ययु 
विपश्चामोऽध्यायः ॥ ५३५ 

चतरा खवाच। पुतेण मम रुग्पोक्तः कलिङ्ो वादिनोः 
पतिः! -कथमडतक्मंरां भौररेन मदहावलम् ॥९॥ चरन्तं 
गद्या वौर दर्डपासिभि्ान्तकम् । योधयामास समरे कासि 

ख्ठ सेनय २॥ 

खष्छय उवाद; दुरेवा तब रासेन््र ख तथोक्तो मश्हावलः। 
मदनः सेनया शुक्लः प्रायात् भौमश्यं प्रति॥३॥ तामापतन्तीं 
ब्रष्टलोः क्सनं मददाचमूम्। रथाप्वनागकलिलां प्रखडोत- 

मद्धःयुधाम् ॥8॥ मौमसेनः कलिङद्ानामाच्छत् भारत वाद्धि- 
नस् ¦ कैतुमन्तञ्च नेप्रादिमायान्तं स बैदिभिः॥५॥ ततः 

शतगुः खंश्गब्लो रादा केतुमता सुद। श्रारुसाद् रणो मौमं 
वयूद्ानोकेन रश्तिः॥ & ॥ रयैरनेकणादसेः कलिङ्गानां जन- 

धिपः। अभ्ुतेन गज्ानाच् निषादः ख केतुमान् ॥ ७ ॥ भौोम- 

सेनं महाराज ख्मन्तात् पव्यवारयव् । चैदिमद्पयकल्षास्तु 

भौमसेनपुरोगमाः ४ ८ ॥ श्रभ्यदत्तम्त ख्ख निषादान् खद 

राजभिः। ततः प्रवहते मुद्ध घोरङ्पं मयानऊस् ॥९॥ प्रधा- 
स्वाद्ध योधानां परखखरञिर्ांसया । घोरमाखैत्ततो युद' भौमस्य 

सदसा परः ॥ ६०॥ यसेन्द्रस्य मद्धाराज् मष्टत्या र त्यश्ेनयः। 

तस्य सन्यस्य संग्राे युध्यमावस्य भारत ॥११॥ बभूवुः सुमद्हा- 

घष्डाः शमरस्येक गनत । अन्योऽन्यस्य ततो बोष्ा निङ्गन्तत्तो 



स्भैपपन्व । ९४५ 

विश्राम्यते ॥ १२॥ मद्धौलक्रुखितां खवा मांख्योकितसन्तिषाय्। 
योषान् स्वान् स्वान् परदाश्षापिन व्छक्षगन् ल्िखांरूया॥ १३ ॥ 

सखानप्याददतेतेतु शूराः समरदुश्चयाः! विमदः सुमदहानासो- 
द्ल्यानां वह्धभिः ख ॥१४॥ किङ्ग; खुद्द चेदीनां निष 
विशस्पते कला पुर्षकागर्न्तु यश्राद्क्ि मदहावलाः॥१५॥ 

समसेन परित्यज्य खन्नादत्तन्त शदयः। सर्यैः कलिङ्धरासन्नः 

सन्निदठचतषु वेदि ॥ १६ ॥ खवाद्धवलमास्थाय संन्यवत्तत 

पाण्डवः । न चचाल दथोपश्धात् भौमसषेनी मदावल्लः॥ ९० ॥ 

शरितैरवाकिरन् वारैः कलिङ्गान वद्धथिनीम् | कलिङ्गस्तु मदे- 

ष्वासः वुतश्चास्य मद्ारथः॥१८॥ शक्रश्व दति खातो जघ्नतुः 

पाण्डवं शरः। ततो भौमो मद्ागाह्धविधृन्वन् रुचिर धनुः 

४१९ ॥ योकध्षयासाष कालिङ्ग" सवाद्धवलमाखितः। शक्ररेवस्तु 

समरे विदन् सायकान् वद्भन् ॥२०॥ ्प्बान् जघान खमे 

भोमखनस्य खायक्तैः। तं दृष्टा विर्यं तत्र भौमक्िनमर्न्द्िमम् 

॥२९॥ शक्रदिवोऽसिदुटाव किरन्तं निखितैः इरः; मौमस्ठौ- 

परि राओेन्द्र सक्रडेवो मदहायसः॥ २२ ॥ उदं शरवग 
तपान्ते जलो यथा। हनष्वेतु रये तिन् भौेमकिनो मदहा- 
वलः ॥२३॥ एक्रड्वाय चिक्षेप सर्दरैकयायसीः ग्राम्! श 

तया निदतो राजन् कालिङ्स्य सुतो रथात् ॥२४॥ शुघ्वजः 

स्ट सूतेन जगाम धरण्णोतलम् । द्तमालइतं दृष्टा कज्लिडगनां 

महारथः ॥ २५ ॥ रथेरनेकचादष्ये्ममस्यावारयद्धि्ः । ततो 

सौमो मन्हायाह्ध्गद्ः वयक्ता मदहावल्ः॥ २९६ ४ छंदवद्धे ख 

निस्लिंशं चिकी; कम दास्साम् । चसौ चाप्रतमं रा्न्नाघ्मं 
एसघषंम ॥ २७ ॥ नन्तसैरद्ै बन्दर श्च पातङुम्भमयेखितम् । कालि- 
ङ्स्तु ततः क्रदो धनुज्यानवद्ज्य च॥स्८१+ प्रछ्छ्चसथरं 
अर्मे सणेविघोपमम्। प्राहिणोत् भौमेन वधाकाद्गे 



९६६ भद्धामारतम् 

नरेष्ठर ॥ २९ ॥ तमापतन्तं वेगेन प्रेरितं निखितं शरम् । 

ममक्तेनो दिधा राञ्जखिच्छद् विपएुलाटिना॥३०॥ उदक्रोशच 

स द्ृष्टस्ताखवानो वलं तअ । कालिङोऽथ ततः क्र द्धो मौमञ्चेनस्य 
खगुगे ॥ ३१ ॥ तोखरान् प्राह्िणीच्छौघ्रः चतुङ्प शिलाशिनान्। 

तानप्राष्ठान् सष्दाबाद्धः खगतानेव पाण्डवः ॥ ३२ ॥ विच्छद 

सहसा राजन्रसच्छान्तो वराखिना। निष्ल्य तुं रणे मौम- 
ख्ोमरम् र चतुष्ैण ॥३३॥ भालुमन्तमभिप्रच्छ प्राद्रषत् एुसष- 

घम । भालतुमांस्तु वतो मौमं परवषख छादयन् ॥ ३६॥ ननाद 
टन्वन्नादं नादयानो नमस्तलम्। नवतंस मद्पि सौमः खिद 

नादं मद्हार्णं॥३५॥ ततः खरेण मद्ता विननाद मदा 

सखमः। सेन शब्देन वित्रस्ता कलिङ्गानां वरूथिनौ ॥ ३६ ॥ न 

मौमं समरे सेने मार्ष एुर्पप्रभ। ततो भौसो महाराज 

नदिल्ला विप्रलं सनम् ॥ ३० ॥ खारख््विगवद्ध्न्य दन्ताभ्यां 

वारस्णेत्तमम् । आस्रोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥२८॥ 

ख्डगीन पृतनामध्ये भातुंमम्तमखयच्छनत्। सोऽन्तराभुषितं 

खला राजपुतसमरिन्द्मः 1 ३८ ॥ शरुभारस्हं सकन्धे भाग- 

स्थःल्िमप्रतर्त् । क्िन्नद्कन्धः ख विनद्रम् पपात ग्जयुखपः 

॥ ६० ॥ स्वनः सिन्धवेशैन साक्ुमार्मिव पदः! परतत- 

शा्य-प्रल्य गजात् भारत भारतः ॥ ५१ ॥ खड़गपाखि- 

र्माता तस्स सुकि सद्तः। स चचार वदन् मार्ग. 

नमतः पावयन् गजान् ॥ ४२ ॥ ममिक्रमिवाविद खतः 
प्रलट्श्यत। ्म्व्वन्देषु नागीषु रथानोकेषु वा विमुः॥ ४३ ॥ 
वद(तिनाञ्च सष््षु विनधघ्रन् प्रत्यदृष्धत। ष्टेनवद्यचरत् रुद्ध 
घुधि भौमो मदाउलः ॥ ४५॥ ह्न्देस्तषां एरौराणि रिरि 
च सष्टाज्जवः | सरीन् शितष्षादेण संयूभै गजयोधिनाम् 
५ ॥ पद्रातिदेकः सं्राहः चलां भववैनः। मोदवामाख 



भौ पमपन्व । १६६ 

शुरांस्तान् कालान्तकयमोपमः ४९ ॥ सूढास्तमेव च रको 

विनदन्तः समाद्रवन् । सालिमुत्तमवेशैन विचरन्तं महारणे 
॥ 8 ॥ निकृत्य रथिनामाजोौ रथेषा युगानिच। जषान 

र्थिनश्चापि वल्लवानरिमदहैनः॥ ४८ ॥ मौमसेनश्रन् मागन् 

सुवद्ून् प्रत्यदृश्यत भनान्तसुद्धुान्तमाविद्धमाघ्रतं प्रश्तं प्तम् 
॥ ४८ ॥ सखस्पातं समुनौर्खंद्चदणयामाख मारत) कौचिदग्रासिना 

छिन्नाः पाण्डवेन महात्सना॥५०॥ विनेदुभिन्नममांलो निधै- 

तुख्च गतासवः शिन्िटर्न्ता ग्रदस्ताश्च छिनकुख्थास्तथा परे ।॥५९॥ 

वियोधाः खान्यनौकानि जघ्नभांरत वार्याः! निचेतुरव्याद्च 

तदा पिनदन्तो मदःरवान् ॥ ५२॥ छिन्नाश्च तोमरा राजन् 

मद्धामाठरशिरांसखि च । परिस्तोमानि खिठ्ाण कद्लाश्च कनको- 

स्तलाः ॥ ५३ ॥ ग्रेवेयानथ ग्रक्तषेश्च पताकाः करिणान्तथा। 

तुणौरार्खय यज्छ्राणि विचितानि घनूषि च॥५४॥ श्रनि- 

दण्डा नि शुभ्नासि तोत्रदचैवाङ्कयीः सुद्ध घर्टाश्च विविधाकारा 

द्ेमगमनसोनपि ॥ ५५ ॥ पततः पतितांखैव पच्चामः रुद 

सादिभिः। छिननगावावरकरे जिते शापि वारर ॥५६॥ परासौत् 

तश्मिन् रलं भूमिः पवतेः पतिप्रैरिव। विखदयवं मद्धानागान् 

मयर्टाश्चान्नरषमः ॥ ५० ॥ अश्वारोद्ददरांदैव पातयामास 

भारत) तद्यद्धमभवत् घोरं तस्य तेष्राञ् मारिप्र ॥५८॥ खली- 

मन्यथ चित्राणि कन्लाञ्च कनकोर्वलाः। पटरिस्तोमाश्च प्रासाश्च 

ऋष्टय मद्ाधनाः॥ ५८ ॥ कवचान्यथ चमसि चिठार्यामर- 

सानि । तत्र तल्ाषटिङानि व्यद्श्छन्त मद्हाष्टषे॥६०॥ ख 

चक्रा वसुधां कौस वलां कुसुररिव । श्याप्रल्य रथिनः कांश्चित् 

पदारष्य मद्धादलः ॥ ६१ ॥ पातखामास खड्ु.गीन सध्वज्ानपि 

पर्वः । सुद्धसत्यततो दिच्रु घावतख तरद्िनः ॥ ६२ ॥ मागाश्च 

चदलखिताम् व्यच्ायन्त दनो जसा: निपान पडा कांथि- 



॥ मद्धाभारतम् ¦ 

दाच्तिष्यान्यानपोधयत् । &३॥ खड् गनान्यां ख चिच्छेद नारै- 

रन्यानमौष्रयत् । ऊर्वेगीन चाप्यन्यान् पातयामास शूतदै ५६४४ 

परे चैनमालोक्य भयात् पिद्राविणीऽभवन् । एवा बहला 

सेना कलिद्नां तरखिनाम् ॥ ६५ ॥ परवा रणे भो 

भोमक्षेनसुपाद्रवत्। ततः कलिङ्सेन्यानां प्रसुखे मरतपंम ॥६६॥ 

शुतायुषमभिग्रच्य मौमसेनः समभ्ययात् । तमायान्तमभिप्रच्छ 

कलिङ्गो नवभिः श्रेः ॥ ६० ॥ भौमसेनमभेवात्मा प्र्यविध्यत् 

स्वनान्तरे। कलिङ्गवागाभिदतस्तोता{हित इद ट्पः ॥ ६८ ॥ 

मौमखेनः प्रजज्वाल क्रोधेना{करिवेन्धनेः । गथाक्ोकः नमाटाय 

रथं हेनपरिष्कुतम् ॥ ६ ॥ भौमं सस्याद्यामास रथेन रथिनां 

वरः । तमारुदत् रथं तुख कौन्तेयः मलतसूदनः ॥ <° ॥ कालिङ्क- 
मभिदुद्राव तिष्ठ तिष्टेति चाब्रवौत् । ततः श्ुता्रुवलवान् मौमाव 
निरतान् शरान् ॥ ७१९॥ प्रेषयामाख्स्क्रद्धो दश्चन् पाणि- 

लाघवम् । सं कामकवरोतृरर्वभिनिं शतैः परः॥ ०२ ॥ 

समाहतो गश राजन् कलिङ्न मह!वलः। रस्शक्रोध अथं 

मौमो दण्डादत ददीरगः॥ ०२॥ क्रद्धः ख चापमायस्य वलवत् 
वलिनाम्वरः। कलिङ्गमवघीत् पार्थो भौमः सप्तभिरायसैः ॥०४॥ 

श्रराभ्यां चक्ररत्तौ च कालिङ्स्यमदावलो। सत्यदेवच्च सत्यश्च 

प्राहिणोत् यमसादनम् ॥ ०५ ॥ ततः पुनरमेयात्मा नारावै- 

मिशिः परः । केतुमन्तं रणे मौमोःगमयत् यमसादनम् ॥६॥ 

ततः कलिद्धः स्त्रुडा भोमसेनममर्षणम्  व्नोकैवेद्धराद्स; 

त्रिया: समयोधयन् ॥ ७७ ॥ ततः णक्तिगरःखड़ गतोमरष्टि- 
पर्वैः कलिङ्गाः शतशो राजन् भोमसेनमवारयन् ॥ ८ ॥ 

सन्निवखतु तां राजन् शरव्रष्ट ससुच्छताम्। गदामादाय 

तरखा परिषत्य महावलः ॥ < ॥ मौमः सप्रश्तान् वीरा- 

वनयद्क यमसादनम् । पुनदेव दिसादसान् फालिङ्ान रिमिदैनः 





६३। मद्धाभारतम् 

तं दृष्टा कालिङ्धः समभिद्रुतम् । भौमक्षेनमभेयाला तागाचालो 

समभ्ययात् ॥<८८॥ तौ दूरात् सात्यकिं दृष्टा ष्टय॒स्ठको- 
दरौ 1 कालिङ्गान् समरे वीरौ योषयन्तौ मनण्विनौ॥०९॥ 
रतत गला शैनेयो जवेन जयताम्वरः। पा्थपार्पतचोः पाशि 
जग्रह पुरुषष्भः॥१००॥ स कृत्वा कदनं तत्र प्रर्टौत- 

श्रराखनः। गास्धितो रोदटमाल्मानं जघानं समरे परान् ॥१०२१॥ 

कलिङ्गप्रमवादचैव मांखरोणितकद्ैमाम् । सधिरस्यन्द्िनिः तत्र 

भौमः प्रावत्तयन्नदोम् ॥ १०२ ॥ भौनसेनं तदा दषु प्राग्रोभ्- 

स्तावका नृप । कालोऽवं मोमद्धपैण कालिङकेः खद युध्यते ॥१९०३॥ 

ततः शान्तनवो मौसः शरुल्ा तं निमदं रणे। शभ्यवात् हरितो 
भौम व्यृदानौकः समन्ततः ॥ १०8 ॥ तं साद्यकिभीँभरनो 

धषटुम्लखच पाषतः। अभ्यद्रन्त भौमस्य रथं हेमपरिष्कुतम् 
॥१९०९॥ षरिवाथ्थे तुते सुव गाङ्गयं तरसारणे। चिभि- 

सखिभिः चरषोरेमोखमानच्छ्^रच््रसा ॥ १०५ ॥ प्रल्यविध्यच्च 

तान् सर्वान् पिता दिवनव्रतस्तव। यतमानान् मेष्वाखांस्िभि- 

स्िभिरजिद्यगैः ॥ १०६ ॥ ततः शरस्श्स्रेण ख्न्तिवाश्च मदा 
रथान् । यान् काञ्चनसन्ाद्दान् मौमस्यास्यदनच्छरः ॥१००॥ 
हत्वं तु रथे तिष्ठन् भौमचेनः प्रतापवाम् । ततिं चिक्तेप 
तरसा गाङ्यस्य रयं प्रति॥१०द॥ रुस्पाप्ामथ तां पक्तिं 
पिता देवव्रतस्तव । हिधा चिच्छद् समरे पएथिव्यांखा व्य्षी- 

खत ॥ ९०९ ॥ ततः ेक्यायसः गुर्वी प्रगच्छ महतीं गदाम् । 

मौमसेनो रयात् तूखं एुषचुवे मनुजषभः॥ १९० ॥ दषटदयस्त- 
सूमाराप्य खरथे रथिनां वरम्। पश्यतां स्व॑सैन्यानामपोवाद् 
यश्श्िनम् ॥ १९११ ॥ साल्यकोऽपि ततोस्तखं भौमस्य पिव- 
काम्यया । सारथिं कुर्वद्धस्य पातयामास सायक्षीः॥ ११२॥ 
भौोप्मस्तु निहते तख्िन् खादथ रथिनां वदः! वीतायमापतै सपय 



स्निसख्पन्वः । १५१ 

स्तेरपनैदी रणाजिरात् ॥ ११९३ ॥ भौमसेमद्छती राजन्नेपनौते 

महारथे । प्रजज्वाल चथा वज्किर्ददन् कच्तमिवोलुगाः ॥ ११६॥ 

स दहता सरवकालिङ्गान् रेनामध्यं व्यवसितः नेनम्य् त्सदहन् 

केचित् तावका भरतषभ ॥ १११५ ॥ स पूज्यमानः पाञ्चाल्येर्मत्येवश 
मरतप्रम । ध््टदुस्लं परिष्वच्य समयादथ सात्यकिम् ॥ ११९६ ॥ 

्रथाव्रवौत् भौमेन सात्यकिः सल्यविक्रमः। प्रडषेयन् यदुव्य्रौ 
धष्टयुम्बस्य पश्यतः ॥ ९१०॥ दिष्ट्या कलिङ्रजश्च राजपुतश्च 

केतुमान् । शक्ररेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च षे दताः॥ ११८ ॥ 

सखवाट्धवलवीर्खसा नागाश्वरथसङ्कलः। मदापएसष्भ्रयिष्ठी बौर- 

योघनिषरिवितः ॥ ९१९ ॥ मदाव्य. दः कलिङ्ानामेकैन रदित 

स्वया । एवसुक्ता शिनेनप्! दौधवाह्कररिन्दमः ॥ १२० ॥ रथस्थं 
तमभिद्रुद्य पश्चैष्वजत पाण्डवम् । ततः सखरयमागस्य पुनरेव मदा- 

रथयः। तावकानवधौत् क्रद्खो भौमस्य वलमादधत् ॥ १२९॥ 
~ १ ५. 

इति भौोष्मपवणि भौष्मवधपवशि कलिङ्गराजवधें 
चतुःपद्चाशोऽध्यायः ॥ ५४६ ॥ 

नमयन 

सच्छय उवाच। गते पूवाह्धरसधे तस्िन्नददनि भारत । 

रथनागाप्रवपन्तौनां सादिनाञ्च मदाच्धे॥ ९॥ द्रौणपएततण प्स्येन 

करपेण च मदालमना। सखमसच्नत पाञ्चास्धस्तिभिरेतेर्मदहारयैः 
॥ २ ॥ स लोकविरदितानश्वान्निज्लषान महावलः द्रौणेः 
पाञ्चालदष्याद्ः शितै्व्॑मिराशुगैः ॥ २॥ ततः शद्यरथं तृणे- 

मास्याय हतवाद्नः। द्रौरखिः पाञ्चालदाचादमव्यवषेदयेषभिः 
॥8॥ शष्टदुज्बन्तु संसक्तं द्रौणिना टश्च भारत। सौभद्रो 

ऽभ्यपतत् तूखं विकिरन्निशितान् परान् ॥५॥ रू पत्यः प्च 
वि (१ 

ल्या कृपञ्च नवभिः शरेः । अरष्वल्यामानमष्टाभिर्विव्याध मरत- 
२० छ] २.० 



६५२ नदाभरर्तम् ॥ 

पभ ॥६॥ ग्ह्लनिन्तु ततस्त द्रौरिबिव्याध् पतिणा। हत्या 

दादण्सिपव कृपश्च निितेस्िभिः॥ ०॥ लच्छमणस्तव पौत्रस्तु 

सौभद्रं पञवस्ितम् 1 अभ्यवत्तत संक्रुदस्तद्य इमभवन्ततः ॥८॥ 

दी्व्यौधनिस्त् संत्रः सोभद्र निचितैः श्ररैः। विव्याध समरे 

राजन् तदद्ध तमिवाभवत् ॥ ९ ॥ श्रभिमन्यु्च संक्रदो भातर 

मरत्पम। शरः पञ्चश्तेः चिप्र चिप्रहस्तोऽञ्य विध्यत , ९० ॥ 

ल्यरणीऽपि ततस्तस्य धनुधिच्छद परिणा मु्टरैषे महा- 

राज तत उञ्क्र शुजनाः॥ ११॥ तदिदाय धतुन्छिन्नं रोभद्रः 
परवीरा अन्यदादत्तवान् चिरं करामुकं वदतां वर ॥१२॥ 
तौ तत्र उमर रक्तौ कतप्रतिकतैषिखौ । अन्योऽन्यं निरिते- 

स्तन्तु: पुरुषमौ ॥ ५३ ॥ ततो दु्योघनो राजा दृष्टा 

परतरं मद्धावलम् ¦ पौडतं तव पौत्रेण प्रायात्तव जनेश्वरः ॥१४॥ . 

सखन्ति्रन्तं तव सुते खव एव जनाधिपाः । अजनि रथेन रुम- 

न्तात् प्थथवारयन् ॥११५॥ स तः परित्रतः शर : श्रुरा युधि 

सुदटुञ्जयः। न श प्रव्यथितो राजन् इृष्णतुलखपराक्रमःः १६॥ 

सौभद्रमथ सयुक्त दृष्टा तद्र धनच््रयः) भिदुद्राव स्र उस्तातु- 
कामः खमालजम् !\\७॥ ततः सरथनागाश्वा भोष्दाण- 

पुरोगमः अभ्यवत्तन्त राजानः सहसा सुव्यसाचिनम् ॥ १८ ॥ 

उडत सहसा भौमं नराश्ठरयसादिभिः। दिवाकरपथं प्राप्य 

रजसो वत्रमद्श्यत ॥ १९ ॥ तानि मागसदस्लाणि अमिपालग्तानिं 

च। तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवत्तन्त सवंश्ः॥२०॥ प्रयोदुः 

सर्व॑ ू तानि वभूवुस्तिमिरा दषः कुङूणामनयस्तौन्रः प्रत्यपद्यत 
दारणः ॥ २९॥ नाप्यन्तरोष्ठंन दषेन भूमिन च भारः। 

प्रन्ञायत नरयेषठ शरसन्धेः किरोटिनः ॥९२॥ सादितष्वज- 

नागास्तु दताश्वा रथिनो अभ्रम्। यिग्रदुतरथाः केचित् दृश्यन्ते 
रथययपाः ॥ २३ ॥ विरथा रथिना करान्के धावमानाद्तकद्लतः । 



समैखपवनव्व । ९५३ 

तव तत्रैव इष्यन्ते खायुैः साङ्गदेभुजेः ॥ २8 ॥ यारो 

दयांस्त्रक्ता गजारोद्धाञ दन्तिनः शलैनस्य मयाद्राजन् सम- 

न्तात् विप्रदुद्रुुः ॥२५॥ रथेभ्यश्च गजेभ्यख हपेभ्यद्च नराधिपाः । 
पातिताः पात्यमाना दण्डन्तेऽजनसाखक्षैः॥ २६ ॥ सगदातुद्य- 

तान् वाह्कन् रुख्.गां ञ्च विशस्पते) रस्प्रारांश्च सतुणौरान् 
खरान् स्रराखनान् ॥२७॥ साङ्कान् सपताकांच तत्र तत्रा- 

जमो नृणाम् । निचकर्त ्ररसग्ररोद्र विभ्नहपुस्तदा ॥ २८॥ 

परिघानां विदौर्णीनां सुद्ररागाख मारिष । प्रासानां भिन्दि 

पालानां निस्विंशनाच्च संयुगे ॥२९॥ परश्वधानां तौच्छानां 

तीमराणाद् भारत। वमणामपविद्धानां कवचानां च अत्ते 
॥३०॥ घ्वज्ञानामथ शसरागां खन्यक्तानःु स्येधः छतां 

हेमदण्डानामक्कुशाना्च भारत ॥३१॥ प्रतीदानां कशणानाञ्च 
योक्ताणासैव मारिष। रावः सर प्रदश्यन्ते दिमिकौर्ण रण- 

चितो ॥३२॥ नारौत्तत्र पुमान् कथित् तव सैन्यस्य मारिष। 

योऽजेनं समरे शूरं प्रव्यरोयात् ऊथश्चन॥३२॥ योयोद्धि 
समरे पाय प्रत्युद्याति चिद्ठास्पते। ख श्रे वि रिखेस्तौ च्छः पर- 

लोकाय मौयते॥३४॥ तेषु विद्रवमाखेष्ु तव योधेषु स्व॑ः । 

श्रजनो वादेव शद्धो दध्चतुरत्तमौ ॥ ३५॥ तत् प्रभनं वलं 

दद्रा पिता देवव्रतस्तव । अब्रवौत् समरे शूर भारदाज स्मयन्निव 

॥३६॥ एष पाण्डसुतो वौरः कृष्णोन सदितो बलो। तथा 
करोति सैन्यानि यथा कु्यीत् धनच्ञयः ॥ २८॥ न चछयेष समरे 

्रक्यो जेतुमयख कथञ्चन यथास्य दश्यते सपं कालान्तकयवमो- 

पमम् ॥३८॥ न निवत्तयितुच्चापि शक्येयं मद्धती चमूः ¦ शरन्योन्य- 

प्रे्तया पश्य दुवल्लेयं वध थिनौ ॥ ३९ ॥ एष चास्तं गिरि चेष्टं 

भातुमान् प्रतिपद्यते । चकति सवेलोकस्य संहर ज्जिव सर्वथा 
॥ ४० ॥ तन्नावद्धारं रम्यां मन्येऽ एरषषेभ । खान्ता सोता 



१५४ सष्टाभारतम् । 

धे योधान यील्सवन्ति कदाचन ॥६१॥ एवसुक्ता ततो भौष्मी 

द्राणमाचाशसत्तमम्। अवद्ारमथो चक्रो तावकानां मदहारयः 

॥ ४२ ॥ ततोऽबद्धारट सैन्यानां तव तेषाञ्च मारिष ग्रस्तं 

गच्छति सू्छऽस्रत् सन्धा च समवततत ॥ ४२॥ 

दति मौप्रपवणि भौोप्वधपर्वि हितोयद्िवख्पद्धारे 

पद्पञ्चामोऽध्यायः ॥ १५५॥ 

स 9० निः 

रुच्य उवाच । प्रभातायान्तु श्वय भौमः शान्तनवस्ततः ! 

च्रमोकान्यथ संयाने व्याद्िदेय परन्तपः॥९॥ गार्ुडद्यु मद्ा- 

व्य द्धं चक्रो शान्तनवस्तदा! पुताणां ते जयाकाड्गै ठः कुस्- 

पितामदहः॥ २॥ गर्ड्स्य खयं तुर्डे पिता देवत्रतस्तव। 
चत्तुौ च भरदाजः कततवमां च खलतः॥३॥ अष्वुलयामा कृप- 

यैव शिरस्यास्तां यश्खिनौ, त्रिगत्तर्त्सतकनेयैर्वाटधापैख संयुतौ 

॥8॥ भूरिख्वाः णलः व्यो सगदत्तश्च मारिष मटका 

सिन्धुसौवौरास्तया पञ्चनदाश्च थै ॥ ५॥ जयद्रथेन सुहिता 
ग्रौवायं सन्निवेगिताः) गष दुर्योधनो राजा सोदध्यः सालुगै- 
त्रतः॥६॥ विन्दालुविन्दाबावन्ौ काम्बोजाश्च शकैः सद्द। 

पच्छ मारुकखदहाराज श्रुरसेनाख मारिष ) < मागधाश्च कलि- 

इग द्ासेरकगरः सह दन्तिणं प्लमाषाद्य सखिता व्य हस्य 

दंशििताः॥य८॥ कार्षाश्च विकुच्ञाश्च सुराः कौर्टौद्रषास्तया । 

छडदलेन सुदिता वामपाष्व समास्िताः॥<९॥ व्यद्ृद्द्रातु 

तत् न्यं सव्यसाचौ परन्तपः। शृष्टयुस्तेन सदितः प्रत्यव्य इत 
स्युगै ॥१०॥ तावकानाच्च तं व्यहं प्रल्यव्य दत पाण्डवः। 
चन्द्रमा व्यदन व्य. हं तमतिद्ारुणएम् ॥ ९१९ ॥ दक्िणं शङ 
मास्या भोमशेनो व्यरोचत। नानाश्स्ौधसम्मन्द नानादन्े- 



भौ सपन्वं । १५१् 

नृपै तः॥ ६२ ॥ तमन्बोव विराटश द्रुपदश्च महारथः! तद्र 
नन्तरभमेवाथ नौलो नोलाभुतैः सद ॥ १२॥ नोलादनन्तरद्यःव 
ध्रष्टकेतुमंदहारयः। चैदिकाशिकस्तपीख पौरतै.खाभिसंततः ॥१६॥ 

षटयुग््ः शिखण्डी च पाद्वालाख प्रभद्रकाः । मध्ये सैन्येन सुदता 
स्थिता शुद्धाय भारत ॥१९५॥ ततेव धर्चराजोऽपि गजानोकेन 

संतः! ततस्तु सात्यकौ राजन् ट्ौपयाः पञ्च चात्मजाः ॥१६॥ 

अभिमन्युस्ततस्तूर्णमिरावां ञ्च ततः परम् । मैभिसेनिस्ततो राजन् 
कैकेयाश्च महारथाः ॥ १९७॥ ततोभरूदुहिपदां चष्ट वामपाश्ं- 
सुपाितः। सवस्य जगतो गोप्रा यस्य गोप्रा जनादैनः॥ १८॥ 

एवनेतं माव्य इ प्रत्यव्य.न्त पाण्डवाः । नाश्राथ तव पुत्राणां 
तत्पक्ष च संखिता॥१<॥ ततः प्रवव्ते युद्ध" व्यतिषक्तरथ- 

हिपम्। तावकानां परेषाञ्ु निघ्नतामितरेतरम् ॥ २० ॥ हस्यो 

षाथ रथौघाश्च तत्र तत्र विश्ाम्यते। सम्पतन्तो व्यदृश्यन्त निघ्च- 
न्तस्ते परस्परम् ॥२९॥ धावताच्च रथोघानां ुध्यताञ् पृथक् 
यक् । वभूव तुमुलः शब्दौ विभिखो दुन्दुमिखनेः ॥ २२ ॥ 
द्विस्युक् नरवौराणां निच्नतामितरेतरम्। स्म्पृहारे तु तुसु 

तव तेषाच्च भारत ॥२२॥ 

दति भौपमपवेग्पि मौवधपवेपि गासङ्ा्ैचन्द्रव्य - 
निर्मा प्रटपच्चाश्नोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 

ख्च््रय उवाच । ततो व्य, दृष्वनौकेषठु तावकेष्वितरेषु च। 

सनच्ञयो रयानौकमवधौत्तव्र मारत ॥९॥ श्रैरतिर्थो युद्ध 

पातयव्रथयूयपान् । ते वध्यमानाः पायन काक्लेनेव जुगच्तधे ॥२॥ 
धात्तरष्टरा रणे यत्ता पाण्डवान् प्रत्ययोधयन् । प्राथयाना यत्तो 

रौप्तं गत्य कृता निवत्तनम् ॥३॥ एकाग्रमनसो भूल्ला पाण्ड- 

वाना वस्तथिनौम् । वभन््ब्कषे राजंस्तं चाभच्यन्त संगे 



१५३ महाभारतम् । 

॥8॥ दरवड््रिथ भमौ. चरिवन्तद्धिरेव च। पाण्डपैः कैर - 

मरेश्चन प्राज्ञायत किञ्चन ॥५॥ उदतिष्द्रजो भोमत् छादयानं 

दिवाकरम्! न दषः प्रदिश्श्चापि तत्र जम्सः कथञ्चन ॥ £ ॥ 

अतुमानेन सन्नाभिन्नीमगोते श खंयुशै । वत्तते स्म तदा भद्ध तत्र 

तत्र विश्राम्यते ॥ ॥ न व्यो भिद्यते तत कौरवाणां विशा- 

स्पते। रन्तितः सु यथातेन भारदाजेन मारिष ॥८॥ तथेव 

पारडवेयानां रस्तितः सव्यसाचिना। नाभिदयत मदव्यद्धो 

भौक्ेन च सुरच्तितः ॥९॥ रिनाग्रादभिनिष्यत्य प्रायुष्वस्तत् 

मानवाः। उभयोः सेनयो राजन् व्यतिषक्तरथदिप.॥ १९० ॥ 

हयारोरयारोदाः पाल्यन्ते स्म महादवे, उष्टिभिवि मला- 

ग्राभः प्रारेरपि च संयुगे ॥१९॥ रथौ रथिनमासादय वारोः 

कनकभूषसीः । पचातयामाख खमरे तक्तिन्ततिसयङ्खरे ॥ १२॥ 

गजारोडा मनारोदान् नाराचश्रतोमरोः। संयुक्तान् प्रातया- 

मासुस्तव तेषांच सङ्क्ः॥ १२ ॥ परसिखड्ा रगो पत्तीन् भिन्दि- 

पालपरण्चधैः। न्यपातयन्त सद्ृष्टाः परस्यरकृतागसः ॥ १४ ॥ 

श्यौ च समरे राज्जज्ासादय गजयोशिनम्। सगजं पातयामास 

गजो च रथिनन्तया ॥ १५॥ रयिन इयारोदहः प्रासेन भरत- 

घम । पातयामाख समरे रथोच रथसादरिनम् ॥ १६॥ पदातो 

रथिनं सह्य रथै चापि पदातिनम् न्यपातय च्छतैः प्सः 

सेनयोरुभयोरपि ॥ १७ ॥ गजारोहा हयारोदहान् पातयामासु- 

रावे, खयारोदा गजस्यांश्र तदद्धतमिवाभवत् ॥ १८ ॥ 

गलारोदहवरे खाप तत्र तत पदातयः पातिताः समदृश्यन्त तै- 

च्ञापि गजयोधिनः॥ ९९ ॥ पत्तिसङ्ा हयारोद्दैः खाटिसद्रा्तु 

पत्तिभिः! पात्यमाना व्यदृश्यन्त शतोऽय सदसतः ॥२०॥ 

ध्वरीस्तत्रापविद श्च कामकैस्तोमरेस्तथा। परिरूटोमेःकुयाभिश्च 

कम्वर महाधनैः ॥ २१॥ प्रारेसतथा गदाभिश्च परषेः कम्यमै- 



अमि पण्य । ११० 

स्तथा शक्तिभिः कवबचैश्ितरः कुपैरष्घ ओेरपि ॥ गय ॥ निस्त 

विंमलेयेव खर्खपङः प्ररोखतथा। भूर्माति मरत ठ सरदामै- 

रिव चित्रिता ॥२३॥ नराश्वकायैः पतितत ईन्तिभिखच मद्दाद्धवे ! 

अगस्यस्तपा पथिवौ मांसणोखितकडैमा ॥२४॥ प्रश्णमरजो 

मौमं व्यच्छितं नरणोणितेः। दिष्य विमलाः सर्वाः समपद्यन्त 

मारत ॥२५॥ उस्यितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः चिद्ध- 

गरूतानि जगतो विनाशार्थाय मारत ॥२६॥ तच्जिन् थुड मद्ा- 

रोद्रं वत्तमाने सुद्ासणे प्रत्यटश्न्त रथिनो धावमानाः रम- 

न्ततः॥ २७॥ ततो भौष्मश्च द्रोणश्च सैन्धवश्च जयद्रयः। पुर्- 

मितो विर्खश्च रुलनिश्वापि सौवलः॥स्८॥ एते खमरदुदैषां 

खिदतुलखपराक्रमाः। पार्डवानामनौकानि वभच्छः समरे स्थिताः 
॥*=<॥ तथैव मौमक्िनोऽपि राच्चसश्च षटोत्कवचः। सात्यकि- 

खेकितानश्च द्रौपदेयाश्च भारत॥ ३. ॥ तावकात्स्तव पुता 
खिताः सर्वराजभिः! द्रावयामासुराजस्यांस्िदणा दानवा- 
निव ॥३२९॥ तथा ते रुमरेऽन्योऽन्य निन्नन्तः सचत्रियषभाः। 

रक्तो्िता षारखपा विरेज्ः किशुका द्रव ॥३२॥ विजित्य च 
रिपून् राजन् सेनयोरुभयोरपि, व्यदृश्यन्त मद्दामात्रा ग्रहा 
द्व नभस्तले ॥३२॥ ततो र्थसुदस्ेण एतो दुर्योधनस्तव । 

अभ्ययात् पाण्डवान् युद्धं रासद घटोत्कचम् ॥२8६॥ तयेव 
पाण्डवाः रूवं मद्या शेनया रुह । भौष्मद्रोणौ रयो शूरौ 
प्रतवद्युररिन्दमो॥ ३५ ॥ किरौटौ तु चयौ क्रः र्मन्तात् 
पाथि वोत्तमान्। आजनिः खात्यकिञचैव ययतुः सौबलं वलम् 

॥ ३६ ॥ ततः प्रवछ्रते शयः सङ्गमे रोमहर्षणः । तावकानां 
परेषाञ्च जिगोषूरां परसरम् ॥ २० ॥ 

दूति भौपमरपवेखि भौख्वधपर्वखि ठतौयदि वरुयुकारम्भे 
सप्रपद्ा्ोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 



१५८ मदाभारतम् । 

` सच्छरय उवाच । ततस्ते पार्थिवाः क्राः फाल्गनं गोच्छ 

संभुग। रथरनेकसारस्त : तमन्तात् पय्यंवारयन् ॥१॥ श्रथन 

रथवंशेन कोकौङल्य भारत। धरः सुवद्धसादस्त: रुमन्तात् 

पञ्वारयन् ॥२॥ क्तौ विमलास्तोचा गदाश्च परिषंः सद। 

प्रासान् परश्वधारैव स॒द्रान् सुष्रलानपि॥३॥ चिच्तिुः समरे 

क्रद्धाः फराल्गनस्य रथं प्रति। ग्खाणामथ तां त्रदं एल- 

भानरमिवायतिम् ॥ 8॥ स्रोध सवतः पाथः णर्ः कनकभूषणाः 

तत्र तल्लाघवं द्रा वौभत्सोरतिमातुषम् ॥९॥ द्वरानवगन्धवाः 

पिभाचोरगराच्चसाः। साधुखाध्विति राजेन्द्र फाल्गृनं प्रल्य- 
पूजयन् ॥ & ॥ साल्यकिच्चाभिमन्युद् महत्या सेनया सह । 

गान्धाराः समरे श्रा स्सधुः सुदसौवलाः ॥ © ॥ ततः सोव- 
लकाः शूरा बाष्णयस्य रथोत्तमम्। तिलपञश्चिच्छिदुः क्रोधात् 
भरसैरन्नानाविभैरपि ॥ ट ॥ साल्यजिस्तु रथं व्यक्ता वत्तमाने मदा- 

भयै। अभिमन्योरथ तुणमास्राद परन्तप ॥ <॥ तावेकरथ- 

खंसक्तो सोवलेयस्य वादिनम् । जन्नरतुनिरितंस्तख शरः सनत- 

पर्वभिः ॥ ९०॥ द्रोणभोपसौ रणे यत्तौ घमराजस्य वादिनौम् । 

ना्येतां शरेस्तौच्छौः कङ्पत्रपरि च्छ्रः ॥ ९९ ॥ तती धर्मसुतो 

राजा माद्रौषुतौ च पाण्डवौ ! मिषतां सवरेन्यानां द्रो णानौक- 

समुपाद्रवत् ॥ ९२॥ तत्राभूत् स॒महत् युद्ध" तुमुलं लोमदप्ंणम् । 
यथा देवासुरं युद" प्रूवमाखीत् खदास्णम् ॥९३॥ कुर्बाणौ 
तु मदत् कमं भमौमसेनषटोक्चो। दुर्योषनस्ततोऽभ्य ल ताबु- 

भावष्यगारवत् ॥ १४ ॥ तत्राद तमपश्याम देडिम्बस्य परा- 
क्रमम्! अतीत्य पितर युद वदथुध्यत भारत ॥१५॥ भौम- 

सनस्तु संकरो दुर्योधनममपरणम् । छदविध्यत् पृषत्केन प्रदस- 
न्निव पाण्डवः ॥ १६ ॥ ततो दुर्योधनो राजा प्रह्ारवरपोडतः। 
निषसष्ड. रथोपस्थं ऊष्यलच्च जगाम ह. ॥ १७॥ त विसंच्रमथौ 



भो पसपव्वं । १९१् २ 

हृदा लरमाफीऽस्य सारथिः। अपोवाह रणा इाजं ततः सेन्य- 
ममज्यत ॥ १५८॥ ततस्तां कौरवो सेनां द्रवमाणां ततस्ततः) 

निघ्नन् भौमः परे स्तोक रलुवव्राज पृष्ठतः ॥ ९८ ॥ पाघ्रंत् 
रण्र्टो धर्मएतञ्च पार्डदः। द्रौ णस्य पश्यतः सैन्छं गाङ्ग यस्य 

च.मारत ॥२०.॥ जद्रतु्विशिसैष्तोच्छौ. परानौकविना्नेः। 

द्रवमाणं तु तत् सैन्यं तव पुत्रस्य संयुग ॥ २१॥ नाश्ता 

वारयितु' मौखद्रौणो महारथो । वाश्धमाणद्च भोष्रेख द्रोणेन 
च मद्दएलना॥ २२॥ विद्र्वत्येठ तत् सैन्यं पश्यतो णभखयोः । 

ततो रयेखुदस्त घु विद्रव ततस्ततः ॥ २द॥ तावास्थितावेकरथं 
सौभद्रशिनिणुङवौ ! सौवकीं समरे सेनां नारधेतां परन्तप ॥२8९॥ 

श्ुश्ठमाते ततस्तौ तु गेनेयक्तुरुपुक्गवौ । अमावास्यां गतौ वहत् 

सोमसूर्यौ नभस्तक्ते ॥ २५॥ अर्जनस्तु ततः क्रु स्तव सैन्यं 
विद्यास्यते। ववर्ष शरवसा धाराभिरिव तीयद्ः॥ २६ ॥ 

वध्यमानं ततस्तत्तु र; पार्थस्य संथुगी। दुद्राव कौरवं सैन्यं 

विषादमयकम्पितम् ॥ २०॥ द्रवतस्तद् समालोक्य मौष्द्रौषौ 

मद्दावलौ ! न्यवारयेतां संक्री दुर््योधनदितेधिषौ ॥२८॥ 

ततौ दुर्योघनो राजा खमाश्रवश्य विशस्पते न्यव्तयत तत् 

सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥२८॥ यत्रयत्र सुतं तुभ्व यो यः 

पश्यति मारत । तत्र तत न्यवत्तम्त क्षुतियासां मदहारथाः ॥३०॥ 

तान्नित्तान् समीच्यैव ततोऽन्येऽपौ तरे जनाः! अन्योऽन्यखद्धया 

राजन् लच्जया चावतस्खिरे॥३१॥- एएनराबत्ततां तेषां वेग 

असत् विशस्पते । पश्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योद्यनं प्रति ॥३२॥ 
सन्तिठत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्टा राजा सुयोषनः। ग्रव्रवौत् बरितो 

गत्वा भौमं शान्तनवं वचः॥३३२॥ पितामद निवोक्ैदं यत्त्वां 

वच्छाभमि मास्त। नानुखूलपसद्ं मन्ये लवि जवति कौरव ॥४॥ 
द्रोरे चास्विद्ां खे सते सुखद्धव्जने । छकृपे चैव मुद्ध 

२९ छौ २५ 



६९० महाभारतम्) 

द्रवते यत् व्थिनौ॥३५॥ न पाण्डवान् प्रतिवलांस्तवसन्ये 

कथञ्चन । तथा दरौणस्य सुड्.मे द्रौणेश्वापि करपस्य च ॥ ३६ ॥ 
गरतुग्राद्याः पाण्डुसुता नृनं तव पितामद्द। वथेमां चमसे वौरः 
वध्यमानां वसूथिनौम् ॥ २० ॥ सोऽसि वाव्यश्तया राजन् 

पूवमेव रुमागमे। न यीक्छा पारूवान् सद्धय नापि खाद्यकि- 

पाषतो ॥ ३८ ॥ शुलाद् वचनं तुभ्यमाकाथस्य च भारत। 
कर्न सहितः कद्यं चिन्तयानस्देव दि॥३९॥ यरि नादं 

परित्याज्यो युवाभ्यामिह संगुगै । विक्रभमेणालुद्तपेण युध्यतां 

एरषरषैमौ ॥ ४०१। एतत् शरुला वचो मीषः प्रहसन् वे सुह्धमुह्धः। 

अत्रवौत् तनयं तुभ्य क्रोात् व्याव्ल्य चन्तुषौ ॥ ६९ ॥ वद्ध्ोऽपि 

मवा राजन् पथ्यसुक्तो दितं वचः। जेयाः पाण्डवा शुद्ध 

दतैरपि सवाख्वैः ॥ ४२॥ वत्तु श्रव्यं मया करतु वड नात दृधा- 
तम । करिष्यामि यथाप्क्निप्रेचेदानौं सवान्धवः॥ ६३ ॥ ग्रद्य 
पाष्डुसुतान् सवान् ससेन्यान् खड बन्धुभिः। मिषतो वारयि- 

ष्यामि सु्व॑लोकस्य पश्यतः ॥ ४४॥ एवमुक्तस्तु भौसेण एुत्रस्तव 

नरे्वरः। दध्मो णडं सुदा गुक्तो भरोौश समताडयत् ॥ ४५ ॥ 
पाण्डवाश्च ततो राजन् रुला तु निनदं महत् । दधुः शड्गख 
मेख मुरजांश्चाभ्यवादरयन् ॥ ४६ ॥ 

दूति भौसरपर्वणि भौ्वधपवणि भौ सदुर्योधनसम्बादे 

उट्टपद्चामोऽध्यायः ॥ ५१द॥ 



भो सपन्व । १६१ 

इतरा उवाच । प्रतिज्ञाते ततस्तसिन् शुद्ध मीष्रेण भारत। 

मम पएुतस्य वाक्यैस्तु क्रो धितेनं विभाग्यते ॥ १॥ भ्यः किम- 

कखेत्तत पार्डवेधेष सुच््य । पितामहे वा पाञ्चालास्त्माचु 
सखच्छ्रय ।२॥ 

ख्य उवाच । गतपूर्वाह्नभ्ूचिद्े तख्खिन्नदनि भारत । 
पघथिमां दि मासाय किच्चित् याते दिवाकरे ॥२॥ जयं प्रा्ेषु 
स्वषु पारडवेषु मदहादसु। सवधम॑विशेषन्नः पिता ₹ेवनव्रतस्तइ 
॥8॥ अभ्वयात् जवनैरण्ठौः पाण्डवानामनेकिमीम्। मत्या 

सेनया गुप्तस्तव पतै सथः ॥१॥ प्रावन्षत तती युद तुसुलं 

लोमदषंखम् । अस्छाकं पारडतैः साद्ैमनयात्तव भारत ॥ ६ ॥ 
धतुषां कूजतां तत्र तलानाच्चाभिदन्यताम् । वश्ूव सुमद्ान् 

श्ट शरौणामिव दौच्येताम् ॥॥ तिष्ठ स्ितोऽच्ि विद्धनं 

निवत्तसख स्थिरो मव । स्थितोऽसि प्रदरखेति घव्दाः च यन्ति 

खवेश्रः॥ ८ ॥ काञ्चनेषु तलुतेषु किरौटेषु ध्वजेषु च । पिलाना- 

मिव रेलेषु पतितानामभ्रत् खनः ॥ < ॥ पतितान्युत्तमाङ्गानि 

वादव विभ्रूषिताः। व्यकेटन्त महं प्राप्य शतश्नोऽथ सदसः 

॥ १० ॥ जत्तोत्तमाङ्गाः केचित्तु तयेवोद्यतकार्मुकाः । प्रणदोता- 
युधाशचैव तस्थुः पुरुषरत्तमाः ॥ १९१९॥ प्रावत्तत महावेगा नरौ 

सरधिरवाह्दिनो । मातङ्गाङ्शिलाघोरा मांरु्गोणितकदहैमा ॥१२॥ 
वराश्वनरनागार्नां शएरौरप्रमवा तदा। परलोकाखवनदी रध 
गोमाथुमोंदनो॥१९३२॥ नदृष्टं नश्रुतं वापि ञुदभमेताटं नृष। 

यथया तव सुतानाच्च पार्डवानाच्च भारत ॥ ९४ ॥ नासौटद्रथपथ- 

स्तत्र योधेयंधि निपातितैः! गजैनिंपतितनीसीगिरिगृङधैरिवा- 

चतः॥ १५ ॥ विकौरणौः कववैचिरैः भिरस्वारोश्च मारिष । 

शुशुभे तद्रणश्थानं शरदौव नभस्तलम् ॥ १६ ॥ विनिर्भिन्ना 

नराः केचिदन्तापौड्प्रकषिणः। अदौनाः रुमरे अतू(नभ्यधावन्त 



९६९ भद्ाभारतम् । 

दर्पिताः॥ १०॥ तपत भ्रातः सशि वन्धो वयस्य मम मातुल) 

मा मां परित्यजेलेतत् चङ्गशुः पतिता रणे ॥ १८॥ अयाभ्य दि 

लमागच्छ किं भौतोऽस्ि क्र यास्यसि। च्ितोऽद्दं मरे मामै- 

रिति चान्ये विचक्रशुः॥१९॥ तत्र भौख्लः शान्तनवो निलय 

मर्डलआसमुकः । सुमोच वारान् दषएाग्रानददौनामोविष्ानिव 

॥ २० ॥ शरेरेकायनौकुरन् दिः सर्वां यतत्रतः। जघानं 

पार्डवरथानादिश्यार्दिष्य भारत ॥२१॥ नृद्यन् द रथमार्गेषु 

टभयन् पणिलाषवम्। अलातचक्रवद्राजन् तत्र तत्रस्म टश्छते 

॥२२॥ तमेकं समरे गुर पारढ्वाः रुच्लयेः स । अनेक- 

अतसाद्दख्छं समपश्यन्त लाघवात् ॥ २३ ॥ मायाकरताद्मानमिव 

भौं तत्र ख मेनिरे पर्यस्य दिशि तं दृष प्रतौच्यां ददश 

जनाः २६ ॥ उलतैच्यायैवमालोक्य दश्चिणस्यां तथैव च 

प्रतिथुध्यन् स समरे गाङगयः प्रत्यदृश्चत॥२५॥ न सनं पारड- 

वेयानां कथित् शक्षोति वौच्तितुम् ! विश्रिखानेव पश्यन्ति भोष्- 

चापच्युतान् वज््न् ॥ २६ ॥ कुवांणं स्मरे क्म सूर्यानञ्च 

वादिनम्! व्याक्रोश्न्त रो तत्र वौरा बद्धविध वद्ध ॥ १७) 

अमानुप्रिण सखपेण चरन्तं पितर तव} लमा दव राजानः 

पतन्ति स्र प्रमोद्िताः॥स्८॥ भौस्ागिमिव सक्र विना 

शाद सद्दस्तश्रः ¦ न दहि मोषः ररः कश्चिदारौत् भो्सस्य 

संयुगे ॥ २८ ॥ नरनागाश्वकाधेषु वहलाह्णघुयोधिनः। भिन- 

यकेन च रयो मुक्तेन नतपवणः ॥ २०॥ गजकण्डकसम्बदध' 

वच्रणेव शिलोच्चयम् } रौ तौनपि गजारोदहान् पिर्डितान् 

पवेतानिव ॥ ३१९॥ नाराश्ेन सुतीच्छन निजघान पिता तव\ 

योयोभौप्रं नरव्याघ्रमभ्यति युधि कश्चन् ॥३२.॥ सुद्धत्तटृष्टः 

समयात् प्रतितो मुवि व्यते! एवेसा धमराजस्य वध्यमानः 

महावधूः॥ ३२३॥ भौष्रणातुलमगेष्यर व्यमोचयत् सदखषः) 



सी मपन्व' । ९६३२ 

प्राकस्पत महासिना शरवषभिपोडिता॥३६॥ पश्यतो वासु- 
देवस्य पाथस्य च मरहालमनः। यतमानापि ते वीरा द्राव्य 

माणान् महारथान् ॥३५॥ नाश्रक्वन् वारयतु" भौष्सवाण- 

प्रपौड्तान्। मडेन्द्रसमवौ्खेण भज्यमाना मद्ाचमूः ॥ ३६ ॥ 
प्रभज्यत महहाराजनवच टो सदह धावतः। अविद्धरथनागा्व 

पतितं घ्वजकूवरम् ॥२०॥ अनौकं पार्डपुतराणां दादहाभ्ूत- 

मचेतनम्) जघानात्र पिता पत्र पुतश्च पितरन्तथा॥३८्॥ 

प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा देवबलात्कतः | विसुच्य कवचा 

श्वान्ये पाण्ड पुत्रस्य सेनिकाः॥ २० ॥ प्रकी केशान् धावन्तः 
परत्यदृश्चन्त मारत । तत् गोकुलभिवोद्धन्तं रथयूपयूखपम् 

॥ 8० ॥ ददश पाण्डपुतायां सेन्यमात्तखर तदा । प्रभज्यमानं 

सेन्यच्च दृद यादब्रनन्दनः ॥ ४१॥ उवाच पायं इृष्णस्तु निरुच्य 
रथसत्तमम् । अयं स कालः ख्म्पाप्रः पार्थ यः काङ्धतस्तव 
॥ ४२ ॥ प्रहराम नरव्याघ्र न चैन्मोखात् विसुद्यसे। यत् तया 

कथितं वीर पुरा चान्ञां समागमे॥8३॥ मौसद्रोणसमुखान् 

सर्वान् धात्तरद्रुस्य सैनिकान् । सालुवन्धान् हनिष्यामि योमां 

योत्सवति खंयुगे॥ ४8॥ इति तत् कुर् कौन्तेय सत्यं वाक्य- 

मरिन्ट्म। बीभत्सो पश्य सैन्यं खं मज्यमानमितस्ततः ॥ ४१॥ 

द्रवतख मरहौषालान् पश्य योधिष्िरे वसे। टष्ातु समरे भीष 

व्यात्ताननमिवान्तकम् ॥ 9६ ॥ भयात्तीः सम्पणश्न्ति सिंहं 
चुद्रख्गाद्रव।! एवमुक्तः प्रद्युवाच वासुदेवं धनच््रयः॥ 89 ॥ 

चोदयाघ्वान् यतो भौसो विगाद्येतदलार्खवम् । पातयिष्यामि 

दुष वच्च कुर्पितामद्म् ॥ ४८ ॥ ततोऽश्वान् रजतप्रस्यां- 

शोदयामास माक्ष्वः। यलो भौमरथो राजन् दुष्य च्यो रश्डि- 

वानिव ॥ 8० ॥ ततस्तत् पएनराघ्रत्तं युधिष्ठिरस्वलं मत् । दृद 

पाथं मद्वा" मोषसयोदयतमादवे ॥ ५०॥ ततो भौष्ः कुस्- 
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यरेष्ठ रिवत् विनदन् सुह्धः। धनन्नयरथं तूखं श्ररवषरवा- 
किरत् ॥५१॥ च्षणेन रुरथस्तस्य सध्वजः ससारथिः । एद- 

वर्भेण मदत सञ्छन्तो न प्रदश्यते ॥ ५२॥ वासुरवस्लसन्ान्तो 
सेव्मास्याय स्ववान् । चोद यामास तानश्वान् विसमान् मौस- 

सायकै ॥५३॥ ततः पार्थौ धतुख्द दिव्यं जलदनि.खनम्। 

पातयामास भौसस्य धनुज्किला पतैः शरः॥१७॥ स्दिन- 

धन्वा कोरव्यः पुनरन्यन्मददनुः। निभेषान्तरमालेण सव्नं कृता 

पिता तव ॥१५५॥ विचक्रं ततो दोभ्या" धनुरललदनिःखनम् । 

गथास्य तदपि क्रुदशिच्छेद धनुरजंनः ॥ ५६९ ॥ तस्य तत् 
पूजयामास लाघवं शन्तनोः सुतः। सधु पाथं महावाहो साधु 
भो पाण्डुनन्दन ॥ ५८ ॥ लय्येवेतत् शुक्त्हपं मदत् कर्म धन- 

च्रय। प्रोतोऽसि सद्द एत्र कुर गुद्ध' मया सह ॥भ८्॥ दरति 

पाथ प्रपस्याथ प्रद्यान्यन्मरद्नुः मुमोच समरे वौरः शरान् 

पार्थरथं प्रति ॥ ५० ॥ ग्रदभयत् वासुदेवो दय याने परं बलम् । 

मोघान् कुवन् श्ररास्तस्य मण्डलान्यचरत् लघु ॥ &° ॥ ततस्तु 
भीष्मः सुट्ढ' वासुदेवधनच्ञयो। विव्याध निशितैर्बाणैः सर्व॑. 

गाते मारिष ॥ ६९ ॥ शुशुभाते नरव्याघ्रौ तौ भौष््रविन्ततौ । 
गोदघ्ाविव नडैन्तौ विषाणोक्ञिखिताङ्कितौ ॥ ६२ ॥ पएनश्चापिः 
ससंक्गुबः परेः प्रतसुदस््ः। कष्णयोर्युधि संरव्यो भौर 
अआवारवददिणः॥ ६२ ॥ वार्णीयनच्च भरेस्तीीः कम्मयामास 

रोषितः! सुद्भरभ्य् तसयन् भोः प्रहस्य खनवत्तदा ॥ ६8 ॥' 

ततः कृष्णस्तु समरे दृष्टा भौषपराक्रमम्। रम्य च्य च मद्ा- 

वाटः पाथस्य सदुयुताम् ॥ ६१ ॥ तं मौसरं शरवर्षाणि ख्जन्त- 

मनि शुधि! प्रतपन्तभवादिल्यं मध्यमासाय सेनयोः॥ ६६॥ 

वरान् वरान् विनिन्नन्तं पाण्पुत्रस्य सेनिकान्। युगान्तमिव 
क्वण भौं योधिष्ठिरे वले ॥ ६ ॥ अर्ष्यमारी भगवान् | 
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कैश्रवः परवीरा । अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं वलम् 

॥ ६८ ॥ एकह्वा हि रणे भीष्मो नाश्रेत् रैव्यदानवान् । 

किमु प्राण्डुसुतान् शुद्ध॒ख्वलान् सपदालुगान् ॥ &< ॥ द्रवते च 
मदत् सैन्यं पार्डवस्य् मद्धालनः। एति च कोरवास्तुखं प्रभ- 

लान् वौच्छ सोमकान् ॥ ०० ॥ आट्वन्ति रखे द्रष्टा दर्षयन्तः 

पितामदम्। सोऽददं भोष्पं निन्य पाण्डवार्थाय दंशितः ॥०९॥ 

भारमेनं विनेष्यामि पाण्डवानां मदानाम् । भ्र्जुनो दि परी 

स्तौच्छ व॑ध्यमानोऽपि संघुगे ॥ ०२ ॥ क्तव्यं नासिजानाति रसे 
भौष्मस्य गोरवात् । तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामद्ः। 

प्रेषयामाख सन्नद्धः शरान् पाथरथंप्रति॥३॥ तेषां वद्ध 

लात् सुश्शं शराणां दिणोऽथ सर्वाः पिद्धिता वब्धूवुः। न चान्त- 

रिक्तं न दिशे न भ्रूमिने भास्छरोऽदश्यत रभ्िमालौ ॥ 9६॥ 

वदुश्च वातास्तुखुलाः सधूमा दिप्रश सवाः त्ुभिता बभूवुः । द्रौणे 

विकरस्श्च जयद्रथश्च भूरिखवाः कृतवम कृपश्च ॥ ७५॥ श्रुताभ्रु- 

रम्वष्टपतिश्च राजा विन्दानुचिन्दौ च सुरच्तियाश्च। प्राच्याश्च 

सौवीरगणाश्च सर्वे वश्यातयः च्तुट्रकमालवाथ ॥ ७६ ॥ किरौ- 

टिनं रमाणा विसखख न्निदेषगाः शान्तनवस्य रान्नः। तं वाजि- 
पादातिरथौषजाकेरनेकसादस्रप्रतेदं दशं ॥ ॐ ॥ क्िरोटिनं 

सम्परिवाब्थमाणं भिनेनप्ता वारणयुयपैश्च । ततश्च दष्टाजुन- 
वाश्देवौ पद्ातिनागाश्वरथेः समन्तात् ॥ अर ॥ अमिद्रुतो शरस 

तां वरिष्ठौ शिनिप्रवीरोऽभिख्सार तूखेम्। ख तान्यनौकानिं 

धनुपमतां वरः श्िनिप्रवौरः सद्दसाभिपल्य ॥७९॥ चकार साद्ाय्य- 

मथाजुनस्य वषिष्णुयंथा छत्रनिषूदनस्य। वि्ौणोनागाण्वरयं 
च्वजोषं भौष्ेण वित्रासितस्वंयोधम् ॥ ८० ॥ युधिष्टिरानौकः 

मभिद्रवन्तं प्रोवाच संद्ष्य शिनिप्रवौरः। क्र चतिया यास्यथं 

नैष धमः सनां पुरस्तात् कथितः एराशेः॥८९॥ मासां 
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प्रतिक्ञा ल्यजत प्रयौराः खवौरधमांन् प्रतिपालयष्वम्। तान् 

वाखवानन्तरजो निग्रस्य नरेन्ट्सुस्यान् द्रवतः समेतान् ॥८२॥ 

पार्थस्य दष्टा खटुयुष्यतां च भौन सद्यं सस॒ुदौथमाणम् । 
सष्यमाणः सततो मदात्मा ययद्िनं खुवद्ाशदमत्तां॥८२॥ 

उवाच नेयमभिप्रंसन् दृष्टा कुखनापततः समन्तात् । यै यान्ति 

यान्त्वेव शिनिप्रवीर येऽवस्थिताः साच्चत तेऽपि यान्तु ॥ ८७ ॥ 

भोपर रथात् पश्य निपाल्यमानं द्रोणञ्च स्य सगणं मयाद्य । 

न मे बले साल्त कौरवाणां क्रुस्य सुच्येत रणेऽद्य कथित् ॥८५॥ 
तस्यादरदं श्द्य रथाङ्सुग्रं प्राणं हनिष्यामि मदाब्रतस्य । निदद्य 

भोर सुगणं तथाजौ दौणच्च रैनेयरथप्रवौते ॥ ८६ ॥ प्रीतिं 

करिष्यामि धनच्ञयस्य रान्नश्च भौमस्य तथाश्चिनोश्च। नित्य 

सर्वान् तरटरुपुतांस्तत्पक्चिणो चै च नरेन्द्रमुख्याः ॥ ८० ॥ 

राच्येत राजानमजातथतुं स्म्पादयिष्याम्यदमय ष्टः । ततः 

सुनाभं वसुरिवपुतः सूशथैप्रम व्रसुदस्रतुत्धम् ॥ ८८ ॥ च्ुरान्त- 

सुदु म्य भुजेन चक्रं रथाद्वक्चल्य धि्ज्य वादान् । सक्घस्पयन् 

गाञ्चररौ मैद्दात्मा वेगीन उष्णः प्रससार मौस्रम् ॥ ८< ॥ मदान्य- 

माजो सुमुरौखटरप सिद जिषांखुन्तिव वारणन्द्रम्। सोऽभ्य 

द्रवत् भौख्मनौकमध्ये ब्रुद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथौ॥ <° ॥ 

व्यालम्विपौतान्तपटञकाये घनो यथा खे चिरमापिनद्धः सुदटशंन- 

च्चास्य रराज शौरेस्तचक्रपद्यं सुसुजोरनालम् ॥ <१॥ यथयादि- 

पद्यं तसुशाकंवख रराज नारायणनाभिजातम्। तत् कृष्ण- 
को पोदयसथवुदध चुरान्ततीचएग्रसुजातपतम् ॥ <२॥ तस्यैव 

रेहोरुसरःप्रङट् रराज नारायणवाद्धनालम् । तमात्तचक्र' 
प्रणदन्तसुचचेः क्र्ड मडेन्द्रावरजं समौच्छ॥ <३ ॥ स्वा 

भूतानि शशं विनेदुः चयं कुरणा्मति चिन्तयिल्ला। स्वासु 

देवः प्ररदोतवक्रः सम्वत्तविष्यन्निव जौवलोकम् ॥ ८४ ॥ अभ्य(त्- 



भोष्मपव्व १६.ॐ 

पतन् लोकशुरुवभा्चे भूतानि घच्छन्तिव धमकेतुः ! तमापतन्तं 

प्रर्डौतचक्र खमौच्छ रेवं दिपदाम्बरिष्ठम् ॥ ९५ ॥ ग्रख्मात् 

कामुकवायापायोौ रये स्थितः णन्तनवोऽस्य वाच । एद्ोडि देते 
जगन्तिवास नमोऽस्तु ते श्ाङ्ंगदासिपारे ५६ ॥ प्रसद्य 

पातय लोकनाथ रथोत्तमात् थूतश्रर्य खुं । तया तस्ये 

ममाद्य कष्ण मेयः परस्जिन्निद चैव लोके ॥ ०० ॥ सस्मावितो- 

ऽस्मवन्धक्चष्णिनिय लोकैस्िभिश प्रयितप्रमावः। शता वाचः 

शान्तनवस्य कृष्णो वेगेन धावंस्तमयाभ्य बाच ॥°<८॥ लं सूल- 
मस्ये वि चयस्य दुर््योधनञ्चादय समुलरिष्यसि। दुयंतरेवौ 
नृपतिनिंवाखः सुमन्तिणा घस्पथि स्थितेन ॥ <०॥ द्याच्योऽथ 

वा कालपरौतबुदशंमीतिगो यः कुलपांरुनः स्यात्। मीष्- 

स्तदाकख यद्भप्रवौर राजा परं रेवत मिल्यवाच ॥१००॥ त्यक्तस्तु 

कंसो यदुभिदहितार्थं सम्बोध्यमानो नुदो राजा। क्ेषाय 
देवादिपरौोतबु्धिः खोता हितं चस्य न कङिदस््ि ॥१०१॥ 

र्थाद्वश्त्य ततस्छररावान् पाथः पदा द्रुत्य यदुप्रवीरम् ¦ जग्रा 
पौनोमनतलम्ववाद्ध' बादह्योदरि व्यायतपीनवाद्टः ॥१९०२॥ निगद्य 
माणस्तु तमादिदेवो श्ट सरोषः किल चात्योगौ। आदाय 
विगेन जगाम जिष्णु विष्णुम दावात द्यकम् ॥१०२॥ पाथस्तु 

विष्टभ् वलेन पादौ भौष्मान्तिकं तुरंमभिद्रवन्तम् । वलान्तिज- 
ग्रा नीर्मदात्ा पादेऽथ राजन् दमे कथञ्चित् ॥ १०६ ॥ 

अवस्थित प्रयिपत्य कष्ण प्रोतोऽजनः.काञ्चनचित्रमालौ । उवाच 
कोपं प्रतिखंदरेति गतिभवान् केशव पार्डवानाम् ॥ १०५॥ न 
स्यते कम॑ यथाप्रतिज्ञं एतैः पपे केशव सोदरश्च। अन्तं 

गमिष्यामि यथा कुरूणां लयादमिन्द्रानुज सम्पृक्तः ॥ १०६ ॥ 

ततः प्रतिन्नं समयच् तस्य जनहैमः प्रीतमना निमम्य। सितः 

प्रिधे कौैरबसत्तमस्य रथं खचक्रः पएनरारुरोद्॥९००७॥ ख 

२२ भौ २२ 
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तानभौषुन् पुनराददामो प्रख्य शष्कः हिषतां निदन्ता । निना- 

द्यामा दिगो नमश्च स पाञ्चजन्यस्य रवेण शोरिः॥१०८॥ 

या विद्धनिष्काङ्दकुरढलं तं रजो विकोशद्धितपच्छनेत्रम् । विशुड- 

दृष्र प्ररदहौतशङ्क" विचक्र शः प्रच्य कुसप्रवौराः॥ ९०९ ॥ सदेद्ग-- 

मेरौपय्दप्रणाद्धा नेमिखनः दुन्द् भिनिःखनाश्च । ससिदिनाराश्च 
वभ्रवुरुग्राः सर्वष्वनोक्ेषु ततः कुद्धणाम् ॥ १९० ॥ गाणर्डौव- 

घोषः स्तनयिल्नुकल्पो लगाम पाथस्य नभो दिश्य। जम्मुश 
वाणा विमलाः प्रसन्नाः स्वां द्गः पारडवचापसुक्ताः॥ ९९१॥ 

तं कौरवणामधिषो वलेन भौसण श्रूरिखवसा च साद्ैस् । 

प्रत्युयवावुद्यतवाणपाणिः कच्च दिधक्चन्लिव धूमकेतुः ॥ ११२ ॥ 

थाजनाय प्रजद्ार भक्लान् बूरिखवाः सप्त सुवरणपुद्धान् । 
दुर्यौधनस्तोमरसृुग्रवेगं ्रल्यो गदां शान्तनवश्च शक्तिम् ॥ १९३२) 
स स्ठभिः सप्रणरप्रवेगान् खवश्य भूरिखवसा प्रसक्तान् । शितेन 

दर्ययोधनवाह्स॒क्तं चुरण तत्तोमरसुन्ममाथ ॥ ११8 ॥ ततः 

शूभामापततौच्च भक्तिं विष्यु्प्रभां शान्तनवेन सुक्ताम्। गदा 

मटाधिपवाद्धसुक्तां हाभ्यां कराभ्यां निचकत्त वोरः ॥ ११५ ॥ ततो 

सुजाभ्यां बलवदिकृष्य चित्रं घतुगांण्डिवमप्रमेयम्। मादेन्द्रमस्तं 
विधिवत् सुघोर प्रादुश्चकाराद्ध तमन्तरौ क्ते ॥ १९६ ॥ तेनोत्तमा- 

स्ेण तते मदादमा सर्वारखनोकानि मद्टाधतुपान्। शरौघ- 

जारी विंमलाग्निवणोनिंवारयामाख किरोटमालोौ ॥ ९१०॥ सिलिो- 

सुखाः पाथेधतुविख््टा रथान् प्वजाग्राणि धनूंषि वाह्कन् । 
निकृत्य टरेदहान् विविशुः परेषां नरेन्दरनागीन्द्रतुरङ्माणाम् ॥११८॥ 

ततो दिः सोऽतुदिश्रश्च पाथः ध्रः सुधारे ् मिभितेविंतल्य । 

गार्डो दशव्टेन मनांसि तेषां किरौोरमालो व्यथयाञ्चकार ॥१९८॥ 

तस्िंस्तधा घोरतमाखयुदं अहृखना दुन्ट्भिनिःखनाञ्र । ग्न्त- 

हिता गार्डिवनिखनेन बभूवुसग्रा्च रथप्रणादाः ॥ १२० ॥ 
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गार्ड़ौवशव्दं तमथो अदित्वा विराटराजप्रसुखा नृखेराः। पा- 
ालराजो द्रुपद वौरस्तं शेण्माजम्मरदौनस्वाः ॥ ९२९ ॥ 
स्वांणि संन्यानि तु ताबफानि जम्मर्यतो गारख्डिवज प्रसादः । 
ततस्ततः सन्नतिमेव जम्मृनं तं प्रमौोतोऽभिससार् कञ्चित् ॥ १२२ ॥ 
तस्मिन् सुघोरे नृपसंप्रहारे हताः प्रवौराः सरथा सूताः । गजा 
नाराचनिपाततष्ा मद्ापताकाः शुभर्क्मकन्ताः ॥ १२३ ॥ परेत- 
सत्वाः सखा निपेतुः किरौटिना तत विभिन्नकप्याः। हदा 
इताः पतिभिस्ग्रवेनैः पार्थेन भक्ैर्निचितैः शिताग्रैः ॥ १२8४ ॥ 

निकत्तयन्त्ा निदहतेन्द्रजाला प्वजा नृपाणां च्वलिनोसुिषु । 
पदातिसुङ्गश्च रथाश्च सह्य हयाश नागाश्च घनच्छयधेन ॥ १२५ ॥ 
वाणादतास्तृणं मपेतरु्तवा विष्टभ्य गात्राणि निपेतुसर्व्याम् । रिन्दरेण 
तेनास्ववरेण राजन् महादवे भिन्नतनुत्रकायाः॥ १२६ ॥ ततः 

रीपेर्निशितैः किरीटिना नृरेहर्सवच्चतलोदहितोद्ा। नदीं 

सुघोरा नरमेदफेना प्रव्तिता तत रग्णाजिरे बै ॥ १२.७॥ वेशीन 

सातौव प्रयु प्रवादा परोतनागाश्वपरौरतीरा। नरान्तमञ्नोद,त- 
मांस्प्खा प्रश्रतरन्षोगणत्रन्षभ्रूता॥ १२८ ॥ शिरः कपालाकरुल- 

केप्राइला रौर सद्ातसडस्रवाद्धिनौी। विकौसनानाकवचो्भिं- 
सुङ्ख्ला नराश्रवनागास्थिनिकुत्तथकंरा॥ १२८ ॥ गोमाथुष्णला- 
चककङ्कग्ध्रः क्रव्यादरुद्ख तरत्तुभिख। उपेतश्रूलां दट्श- 
मतुष्याः कर रां मद्धावतरयौप्रका्ाम् ॥ ९२० ॥ प्रवत्तितामरजुन- 
वाणश्ङ्मदोवसाष्क्प्रवष्हां सुभीमाम् दतप्रवीरां च तयेव 
घ्द्वा सना कुदणामथ फाद्लानेन॥१२९॥ ते चेदिपाञ्चाल- 

कद्छघमल्मयराः पार्याय स्वे रुदितः प्रणेदुः जयप्रसलभा 
एस्षप्रवोराः सन्ासयन्तः कुरुवीरयोधान् ॥ १३२ ॥ हत- 
प्रवौराणि वलानि दृष्टा किरौटिना पतुभयावदहेन । ु वितास्य 
सेनां घ्वजिनौपतौनां सिंहो खगाकामिव यथरुद्ान् ॥ १३२ ॥ 
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विनेदतुस्तावतिद्षयुक्तौ गाण्डीवधन्वा च जनादहैनश्च। तती 

रविं संवतरश्िजालं दृष्ट्रा च्रं प्रस्तपरित्षताङ्गः॥ १३४ ॥ 

तदेन्दरमसख' विततं च घौरमस्द्यसुरीच्य युगान्तकल्पम् । अथाप- 

चानं कुरवः सभौस्ाः सुद्रीणदुर््योधनवाल्िकाश्च ॥ १३५॥ चक्र 

निशां खन्धिगतां समीच्छ विभावसो ली द्ितरागयुक्ताम् । अवाप्य 
कौततिच्च यश लोके विख्या शतश धनच्ञयोऽपि ॥ ९३६ ॥ ययौ 

नरेन्द्रः खदरोदरे श्च समःप्रकर्मा शिविर निशायाम् ! ततः प्रजन्ञे 

तुमुलः कुदणां निश्रसुखे घौरतमः प्रणादः ॥१३८॥ रर 
रथानामयुतं निदव्य॒ तथा गजाः सप्रएताजुनेन । प्राचश्च 
सोवोरराशणाशच सर्वे निपातिताः चुद्रकमालवाख ॥ १३८ ॥ मददत्- 

क्रत कमं धनच्लथेन कन्तुः यथा नादेति कश्चिदन्यः! शुताथु- 
रम्बषटपतिख राञजस्तथैव दुमघेसाचितसेनी ॥ १३८ ॥ द्रोणः कुपः 
सेन्धववाद्िकौ च भूरियवाः शल्यलौ च राजन्। न्ये च 
यौधाः शतशः समेताः क्रून पा्थन रणस्य मध्ये ॥ १४० ॥ 
स्वाष्धवोखण जिताः सुभौप्माः किरीटिना सोकर्मदारयेन। 

दते द्लुउन्तः धिविराणि जम्मुः सवं रणात् मारत थे लदौयाः 
॥१९१॥ उत्कवासद्स्वेः ख ससुग्यदौपैर्धिभाज मानै तथा प्रदः 

किरौटिना तासितख्त्रयोधाशचप्रो निवेशं ष्वजिनौ कुदधणम् ॥१४२ 

दति मौस्मपवणि भौवधपर्वयि ठतीयदिवसाव्दारे 
एकोमष्ष्टितमीऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 

रुच्य उवाच । व्युष्टां निशां मारत मारतीनामनीकिनीनां 
प्रसुखे मद्ात्ा। चयो सपत्नान् प्रतिजातकोपः ततः समग्रेण 
वेन भौष्मः ॥ ५॥ तं द्री णदु््ोघनवादिकाञ्च तथेव टुमण- 
वित्रशेनौ । जयद्वयश्रातिवलो बलोषै नृ पासथान्ये प्रययुः रम- 
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न्तात् ॥२॥ स तैर्मदद्धिश्च मदारयैख तेजखिभिर्वीव्थिवङ्धिच 

नाजन्। रराज राजोत्तम राजमुस्दर्मभ्ये सुराणामिव देव- 

राजः ॥३॥ तस्िन्ननौकप्रसुखे विषक्ता दोधूयमाना मदहा- 

पताकाः। स॒रक्तपौतारखितपार्डराभा मद्ागजस्छन्धगता विरेजुः 
॥8॥ सा वादिनौ आान्तनवेन रान्ना महारथर्वरणवाजि- 

भिच्च। बभौ सखविदतस्तनयिन्नकल्या जलागमे दयौरिव जात- 

मेषा ॥ ५॥ ततो रणायाभिमुखौ प्रयाता प्रल्यकनं णान्तनवाभि- 
गुप्रा। संसार सेना सदसा कुसणांवेगो यथा मौम इवाप- 

गायाः॥६&॥ तं व्याप्रनानाविषगुदृखारं गजाश्वपादातरथौष- 

प्तम् । व्यृद्धं महामेषसमं मदात्मा ददथ दूरात् कपिराज- 

कोतुः॥©॥ ख नियंयौ केतुमता रथेन नरषेभः श्वेत्धेन 

वीरः। वदथिनीनां प्रमुद महात्मा वलतः स्वसपत्रसेनाम् 
॥८॥ खोप्र्रं रोत्तरवन्धुरौोयं यन्ता यदूनार्षमेया सध । 

कपिष्वज प्रच्छ विरिदुराजौ सुष्धैव पलेसतव कौरवेयाः ॥ < ॥ 
प्रकषेता गुप्रसुदायुधेन किरौटिना लोकमद्दारयेन। तं वयद 

राज द टशुख्छ री याश्चतुखतुर्व्यालख्डस्रकौखम् ॥ १०॥ यथाहि 

पूर्विऽहनि धमरान्ना व्युदः कृतः कौ रवखत्तभेन । तथाभूतो 
मातुष लोके नदृष्टपूर्वन च विश्ुतश्च॥१९॥ ततो महहा- 

वेगसमादहतानि भेरौखुदस्ताणि विनेदुराजो । शद्खनास्तृ- 
रवश्च जग्मुः सदष्वनोकेषु च सिंहनादाः॥ १२॥ ततः सखवा- 
णानि महाखनानि विस्पमाणानि धनूंषि वौरेः। णेन 

भेरौपणवप्रयादानन्तरंधुः शङ्धमहास्नाख ॥ १३ ॥ तच्छ 
व्द्ाठतमन्तरौत्तमुद्ध तमौमदुतरेणुजालम् । मदावितानावतत- 
प्रकाप्मालोक्य वौराः सुदखा निपेतुः ॥ १४६ ॥ रथौ रथेनाभि- 

तः ससूतः पपात साश्वः सरयः स्केतुः। गजो गजेनाभिदतः 

प्रपात पदातिना बाभिद्धतः पद्धतिः ॥ १५ ॥ यावतत्तमानान्यभि- 
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6 ॐ 
व्नमानै्ौराकृतौन्यद्न तदसनानि। प्रासु्च खड्गीय सखना- 

ॐ ९ 
हतानि सदश्ववन्दानि सट्श्ठत्न्द्:ः ॥१६॥ सुवखतारागख- 

भूषितानि सूध्प्रभावानि श्रावराणि ! विदख्माणानि पर- 
(५ ~ [4 ॐ, 0 धै 

प्वधेश्च प्रासंश्च खडगैश्च निपैत॒स्व्याम् ॥१०॥ गजेविप्राणं- 
रः © 

व॑रदस्तसमा केचित् सस्ता रथिनः प्रपैतुः। रथपभाश्चापि 

रथयषेमेण निैतिरे वाणदताः पृथिव्याम् ॥१८॥ गजौषवेगी- 

दतसायकानां शला निषिदुवसुधां मनुष्याः। ग्रात्तखरं खादि- 
पद्ातियूनां विष्ाणगात्रावरताड्तानाम् ॥ १९ ॥ सदगन्त- 

म~ > नागाष्वरये सुहरत्तं मद्ध्ये सादिपदातियृनाम् । मद्ारथेः 
सम्परिवाद्माणो दद्र भौषः कपिराजकेतुम् ॥२०॥ तं 

पतालोच्छितपञ्चकेतुः खुद ्ववेगाद््, तवौच्ययाणम् । मदहासख- 
कन [बि 4 श ~ ~> 

वेगाप्निदौस्िमन्तं किरोटिनं णन्तनवोऽभ्यघावत् ॥२१॥ तयक् 

श्त्रप्रतिमानकल्यमिन्द्रासमजं द्रोणसुखाभिस्सुः। कृपश्च शल्यश 

विरविं्रतिश्च दुर्योधनः सौमदत्तिश्च राजन् ॥२२॥ ततो रथा- 

नौकमुखादुपेल्य सर्वास्ठवित् काञ्चनचितरवमा। जवेन श्ुरोऽभि- 

खसार सवास्तानजंनस्यात्रस॒तोऽमिमन्युः ॥ २२ ॥ तेषां मद्ा- 
8 ॐ 

स्तामि महावलानामसद्यकमा विनिद्त्य काण्णिः। वमो मद्ा- 

मन्तद्ताचिमालौ सदोगतः सुन् भगबानिवासिः॥२४॥ ततः 

सु लृखं रधिरोदकेन कृला नदीं तां समरे रिपूणाम् । जगाम 
नप न. ५ (य 

सोौभद्मतौोव्य मौसो महारथं पाथमदौोनस्लः ॥२५॥ ततः 
+" € 

प्रसाद तदनेन गाण्डौवनिद्भीदतद्ाखनेन । विपाठ जालेन 
महाख्दजालं विनापयामास किरौटमालौ॥ २६ ॥ तसुत्तमं 

सवधतुधेराणामसक्तकमां कपिराजकवेतुः । भोष्रं मदहाला ख 
^ ॐ. ॐ,.5 ॐ ॐ ॐ 

ववष श्रूयः परः सुतौच्छएं विमले भल्लेः॥ २७॥ तयेव भौप्ा- 

इतमन्तरोत्ते मदासजालं कपिराजकेतीः.। विभौश्यमाणं ददशु- 

स्रौ या दिवाकरेयोव तमोऽभिभरूतम् ॥ रय ॥ एवं विधं का्मुक- 
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भौमनादमदौनवत् सतणएुरषोत्तमाभ्याम्। ददं लोकः कुस्- 
ॐ + 

ख्च्याश्च तदुदरथं भोप्धनच्छयाग्याम् ॥ २० ॥ 

द्रति भौष्पवकि भौप्वधपवैणि मौष्मानदेरे 
प्र्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 

सच्छ्रय उवाच । द्रौरिभूरिच्चवाः शत्यञ्ित्रसेनशय् मारिष) 

एलः खांयमनेश्रेव सौभद्रं खमयोधयन् ॥ ९॥ खंखुक्तम ततेजोभि- 

स्तभेकं दटशुज्नाः। पञ्चभिर्मतुजव्याघ्रौ गजैः रख्दिशिशु यथा 

॥ २॥ नातिलच्छतया कथिन्न भौय्यण पराक्रमे वभूव सटः 

काष्ठानासेणापि च लाघवे ॥३॥ तथा तमात्मजं युद्धे विक्र. 
मन्तमरिन्द्मम्। दृष्ट पार्थो रणे यत्तं सिंहनादमथानदत् ॥8॥ 

पोडयानच तत् सैन्यं पौत्रं तव विध्राग्पते। दृष्टा लदीवा 
राजेन्द्र समन्तात् पथथैवारयन्॥१५॥ वष्वजिनौं घान्तराष्टाणां 

दौनशलररदौनवत् । प्रल्युद्ययौ च सोभद्रस्तेजसा च वलेन च ॥६॥ 

तस्य लाघवमागंस्थमादित्यसुटशप्रभम् व्यदृश्यत मदच्चापं समरे 

युध्यतः परैः ॥०॥ स द्रौखिभमिषुखेकेन् विद्धा यलच्च पद्चभिः। 

च्वजं सांवमनैश्चापि सोऽष्टाभिः पथ्यपातयत् ॥८॥ स्कमद्र्ड 

महारक्त प्रेषितां सोमदत्तिना। शितेनोरगस्ङ्ाशां पत्िणा 

विजञ्धार ताम् ॥<॥ व्यस्य च महाघोरान् पश्यतः शतशः 

अरान् । निवारव्याजंनदाचादो जघान चतुरो हयान् ॥ १० ॥ 

भूरिखवाख शत्य द्रौणिः सांयमनिः एलः । नाभ्यवत्तन्त संरव्याः 

काष्ठिबाद्धवलोदयम् ॥११५॥ वतस्िगत्तां राजेन्द्र मद्राश्च सद्द 

कैकेयैः, पच्चविं शतिरादसरास्तव पुत्रेण चोदिताः ॥ ५२ ॥ धनु- 

वेदविदो सुखा अजेयाः पतुभियुधि। रुदपुतरं जिघांसन्तं 
परिवद्लुः किरीटिनम् ॥१३२॥ तौ तत्र च पितापुत्र परिक्षिप्त 



१.७४ मण्डाभारतम् । 

रथादुमौ। ददं राजन् पाञ्चाल्यः सेनापतिरमितजित् ॥१४॥ 
स वारणरथोषेन सदसे वंभिदंतः । वाजिभिः पत्तिभिभरैव 

ठतः पतखदस्र थः ॥ १५ । धनुविसाय्यं संक्रुद्ोदयिला च 
वाहिनीम् ययौ तन्द्रकानौक्र कैकोयांश्च परन्तप ॥ १६॥ तेन 

कौत्तिमता शुप्रमनोकं टृदृधन्वना । प्रधुक्तरथनागाश्वं यीत्स्य- 

मानमभशोभत॥ ९०॥ रसोऽजुनं प्रति संयातः पाञ्जालकुलवक्तैनः। 

त्रिभिः रतं वारज्जत्देषे ममदैयत् ॥१८॥ ततःसमटर- 

कान् भिचा द्यभिर्निशितैः शरः । पृष्ठरक्तं जघानाशु मल्लन 

क्तवर्मणः॥ १९ ॥ दमनञ्चापि दायादं पौरवस्य मदालनः। 

जान विपुलाय्रण नाराचेन परन्तपः॥२०॥ ततः सांयमनेः 

एतः पाञ्चा शुदद्मंदम् । विध्यद भिवारीदैभिश्ास्य 

सारथिम् ॥२१॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासः रक्षणी परिलेलि- 

खन्। मल्लेन थश्रतीच्छ न निचकर््तास्य कामुंकम् ४ २२॥ तथैनं 
पद्ध विंश्नल्या ्तिप्रमेव समदैयत्। ग्रण्वां ्चास्यावधोद्राजन् उभौ 
तौ पाशिसारथौ॥ २२ ॥ हत्वं ख रथे तिष्ठन् ददं 

भरतषभ । पुतः सांयमनेः पतरं पाञ्चाल्यस्य यश्खिनः ॥ २४ ॥ 
सम्यब्टश्च महाघोरं निखिंग्वरसायसम् । पदातिस्तणमान- 
च्छत् रथस्यं दुपदात्जम् ॥२५॥ तं महौषमिवायान्तं खात्- 
पतन्तामवारगम्। भान्तावरणनिखि"शए कालोत्टष्टमिवान्तकम् 

॥ २& ॥ दौप्यमानमिवादिल्यं मत्तवारणविक्रमम्! अपश्यन् 
पाण्डवास्तत्र ध्ष्टदयुम्बश्च पाषेतः ॥ २७ ॥ तस्य पाञ्चालएुतस्त 
प्रतौपमभिधावतः । भितनिखिंगस्तस्य ए रावरणधारिणः ॥२८॥ 
वाणवेगव्यतौतस्य रथाभ्यासमुपरथुषः। लरन् सांयमनेः क्रदो 
विभेद गद्या भिरः॥२८॥ तस्य राजन् सनिस्वि्रं सुप्रभं 
शरवास्णन् । हतस्य पततो दस्तात् सोत्मेधमपतत् भुवि ॥२०॥ 
तं नित्य गद् ग्रेण लेमे ख परम चप्ः। एतः पाञ्चालराजस्य 



भ्पष्मपन्व । ९०५ 

मन्दाना सौमदिक्रमः॥३९॥ तस्मिन् इते महेष्वासे राजपुते 

मद्दारये। द्दाद्दाकासे महानासीत् तव सन्यस्य नारिघ् ॥२२॥ 

ततः खांयमनिःक्रद्धो दृष्टा निदहतमात्रजम् । अभिदुद्राव देशेन 
पाञ्चाल्यं युचदुभद्म्॥ ३२ ॥ तौ तत्र उमरे वौरौ सेतौ 
रथिनांवरौ) दटद्शुः स्वंरालानः कुर्वः पाण्डवास्तथा ।॥२४६॥ 

तनः खयमनिः क्रद्धः पाघतं परवौरद्ा। अजघान तविभि- 

वाशेस्टोत्रैरिव मदादिपम् ॥२३५॥ तथैव पार्षतं दूर शद्छः 

समितियोमनः। अजषानोरसि क्र ङस्ततो युदधमवत्तत ॥ ३६ ॥ 

दति सौषखप्वेखि मौष्पवधप्यसि षयम निएतवसे 

एकषष्टोऽध्यायः ॥ ६९॥ 

छतराद्र उवाच । रेवसेव पर मन्ये पौरुषादपि सच्त्रय । 

चत् न्यं मभ एतस्य पार्डसेन्येन वध्यते ॥ ९॥ नित्यं हि 

मामकान् सूत तानेवं दि शंख्कसि। अद्तांख प्रष्टं निलयं 

शाखि पाण्डवान् ॥२॥ तान् पुरुषकारे मामकानदय सत्य । 

पतितान् पाल्यमानांश्च हतानेव च शखस्ि॥३॥ युध्यमानान् 

यथाकति घटमानान् जवस्यति। पाण्डवा विजयन्धेव सोयन्ते 
चैव मामकाः॥8॥ रोऽदन्तोत्राणि दुःखानि दुरयेभनकृतानि 

च। अखौषं सततं तात दुःसद्धानि बह्लनिच॥५॥ तसुपरा्यं 
न पश्यामि होधेरन् यैन पारडवाः। मामक्रावाजयं युद्धं प्रापू- 
युयेन सच्लञयं ॥ ६ ॥ 

रुच्छय उवाच । श्य मलुष्यदेहानां गजवाजिरयत्तयम् । 

णु राजन् स्थिरो शूला तवेवापनयो सद्धान् ॥ © ॥ ष्टयुम्तशच 
ल्येन पौष्ितो नवभिः शरः, पौडयामास संक्रढो मद्रा 

पतिमायैः ॥ ८ ॥ तद्राद्ुतमपश्ाम परा॑तस्य पराक्रमम् । 
च 

द डौ २७ 



१७३ मद्धाभारतम् । 

न्यवारयत यन्तूखं शधं समितिशोभनम् ॥९॥ नान्तरं द 

कश्चित् तयोः संरब्धयो रणे । सुह्णत्तिमिव तदुद्ध' तयौः ख्मभव- 

प्तदा ॥ १० ॥ ततः णल्यो महाराज धृष्टद्युम्नस्य संयुरी । धलु- 

चिच्छदं भ्न पतेन निशितेन च॥१९॥ यैनं ररवर्ेणं 

छादयामास मारत गिरि जलागमे यइत् जलदा जलधारिणः 

॥ १२॥ श्रभिमन्युस्तु सुकरो ष्ट्युम्ने च परौड्ति। अभि- 
दुद्राव वशेन मद्रराजरथं प्रति ॥ १२३ ॥ ततो मद्राधिपरथं 
काण्शिः सम्यृाप्य कोपनः । श्रात्तायनिमभमेयाला विव्याध निभिते- 

स्िभिः ॥ १४ ॥ ततस्तु तावका राजन् परौपरन्तोऽ्ुनिं रणं । 

मद्राधिपरथं तुखं परिवार्यावतसख्िरे ॥ ९५॥ दुर्योधनो विक- 
शाश दुःधासनविर्वितौ। दुभंषणो दुःरुदश्च वितरसेनश्च दुरमुंखः 
॥ ९६ ॥ खल्यव्रतः पएरुमित्री विकखंश्च महहारथः। एते मद्रा- 

धिपरयथं पालयन्तः सिता रणे ॥ ९० ॥ तान् मौमरेनः खंक्रदडो 

शृटय॒म्श्च पाषेतः। द्रौपदेयाभिमन्युश्च माद्रौएतौ च पाण्डवौ 
॥ १८॥ धाक्तरष्टरान् दपरथान् दरव प्र्यवारयन्। नाना- 
सपि श्खाणि विडजन्तो विशस्पते ॥ १९ ॥ श्भ्यवत्तन्ते 

सक्रद्धाः परस्पर वपरैषिणः। ते वे समौयुः सद्र भे राजन् दुम- 

न्विते तव ॥२०॥ तञ्जिन् दर्थे क्रदं वत्तमाने मदाभये। 

तावकानां परेषाञ्च प्रे्तका रथिनोऽभवन् ॥ २९॥ असख्लाखनेक- 

पाणि विष्जन्तो महारथाः । अन्योऽन्यमभिनरैन्तः सम्प 

ददार प्रचक्रिरे ॥२२॥ ते तदा लातसरस्थाः सर्वऽन्योन्य जिषां- 

सखवः। अन्योऽन्यमभिनदैन्तः स्प्मानाः परस्परम् ॥ २२ ॥ 

अन्योऽन्यख्छदया राजन् न्नःतवः सङ़ता मिथः। सद्ाखाणि 

विमुञ्चन्तः समापेतुरमर्ष णाः ॥ २४॥ दुर्य्योघनस्तु संकरो धृष्ट 
दयुम्नं महाररो । विव्याघ निितेरवागोखतुभिंः रुमरेऽद्ध तम् 

॥ २५. ॥ दुरमषरंणश विंष्त्या चित्रसेनश -पद्चभिः ¦ दुमखो नवमि- 



भीष्पम्व ¦ १७. ॐ 

वौरेदु :सद्श्यापि सप्रभिः॥२६॥ विविशतिः पच्चभिस्तु त्रिभि- 

दु पासनस्तथा । तान् प्रल्यविध्यद्राजेन्द्र पाषेतः शत्रुतापन ॥२अ. 

एकीकं पद्धविं्त्या द्रवन् हस्तलाघवम् । सत्यव्रतञ्च समरे 
एर्मित्रञ्च भारत ॥२८॥ त्रभिमन्यु रविध्यत्त् दरभिदहै्भिः 
प्रः! माद्रौपरतरौ च खमरे मातुलं माठनन्दनौ ॥२९८॥ छाद् 
येतां शरैस्तौ न्छीस्तद इ. तभिवाभवत् । ततः शठो महाराज 

सखखौयौ रयिनाम्बसै॥२०॥ श्ररेवंडभिरानच्छःत् कृतप्रति- 
कतैषिणौ। छायमानौ ततस्तौ तु माद्रौएतौ न चेलतुः \॥ २१९ ॥ 

अथय दुर्योधनं दृषा भौमसेनो महावलः; विधित्सु कलद- 

स्यान्तं गदां जग्रा पाण्डवः ॥ ३२१} तसुयतगदं दष्टा कैलास- 

भिव दधिकम् भौमसेनं मद्ावाद्ध' पुत्रास्ते प्राद्रथन् भयात् 

॥ २३॥ दुर्योधनस्तु संक्रडो मागधं समचोदयत्। अनोक 
दसस कुच्छराणां तरख्िनाम् ॥ २8४ गजानौकेन सहित- 

सेन राला सुयोधनः। मागधं पुरतः कला भौमसेनमथाभ्ययात् 

॥ २५ ॥ अपतन्त तं दष्टा गजानौकं ठकोदरः। गदापाणि- 

रवारोदटद्रथात सिंह इवोन्नदन् ॥३६॥ मद्िखारमयों गुवीं 

प्रश्दय म्तौ गदाम् । अभ्यधावद्रजानौकं व्यादितास्य दूवा- 

न्तकः ॥ २०॥ स गजान् गद्या निन्नन् सम व्यचरदट्वलो। 

भोमरस्नों मावा वदद दानवेष्विव ॥३८॥ तस्य नादेन 

मता मनोद्धदयकभ्मिना। व्यत्यश्च्टन्तं सुंदल्य तदा भौमस्य 

नहैतः॥३८॥ ततस्तु द्रौपदौएताः खोमद्रश्च नदहारयः। नकुलः 

रुदरेवश्च धृष्टदयुम््ख पापतः ॥ 8० ॥ पष्ठ मौमस्य रचन्तः पर- 
वर्तण वारयन् । अभ्यधावन्त वषन्तो मेषा दूव गिरोन्यथा ॥४९॥ 
शरः चुरपरेभ॑सेख पौती रच्लिकैः शितैः, व्याहरन् तसाङ्गानि 

पाश्डवा राजयोधिनाम् ॥ ४२॥ शिरोभिः प्रपतद््िश्च वाद्धमिश 

विशरूषितैः। अहूदष्टिरिवामाति पाखिभिच खदाद्धेः ॥ ४२ 



१.०६ भ्टाधारतम् ! 

ती तमाङ्गः खन्धेष राजानां गजयोधिनः) अटृश्यन्ताचलाग्रेषठु 

दमः भन्दा द्व ॥ 88 ॥ षटयुन्बेदतानन्यानपश्छाम जहा- 

गजान् । पतितान् पाल्यमाना पाषतेन मदहालना॥ ६५ ॥ 

मागघोऽच मरटोपालो गजमैरावतीपमम् । प्रेषयामास समरे 

सौमद्रस्य रथं प्रति ॥ ४६ ॥ तमापतन्तं सप्र मागक्षस्य मदा- 

गजम्) निज्ञघानेषठणा वौरः सौभद्रः परवौर दा ॥ ६० ॥ तस्या- 
वजितनागस्य कार्णः प्र पुरच्छयः। रान्ना रजतपुद्धेन भक्ष - 

नापा्टरच्छिरः ॥ ४८ ॥ विगाद् तद्जानौकं भौमसेनोऽपि 

पाण्डवः। व्यचरन् समरे षटन् गजामिन्द्रो गिरौनिव ॥ ४९ ॥ 

एक प्रहारे निद्धतान् सौ मसेनेन दन्तिनः। अपश्याम रणो तसम् 

गिरौन् वजदहतानिव ॥५०॥ भलटृन्तान् भगनकटान् भगनस्क्- 

योश वारणान् । भममपृष्ठान् भमकुख्यान् निहतान् पवंतीपमान् 

॥ ५९१९॥ अ्रपश्चन्निदतान्नागान् राजन् निष्टौवतीऽपरान् । वमन्तौ 

सधिर वान्ये भिन्तङ्ख्ा मद्ागज्ञाः॥१२॥ विद्धलन्तो गता 

भूमि सेला इव धरातक्े । मेदोरुधिरदिग्धाङ् वसामच्ाखमु- 

चितः ॥ ५३॥ व्यचरत् रुमरे भौमो दण्डपाशिरिवान्तकः। 

गजानां स्धिरादैङ्ग गदां विभ्वदुकोदरः॥ ५8४ ॥ घोरः प्रति- 

मयश्यारौत् पिनाकौव पिनाकष्क् । निमेश्यसामाः क्रद्धन भौम- 

सेनेन दन्तिनः ॥५५॥ रुडसाप्राद्रवन् छ्िष्टा कदुन्तस्तववादि- 

नौम्। तं दि योर मद्ेष्ताखाः खौमदप्रसुख्वा रथाः ॥ ५६॥ 

पथ्येर क्षन्त युध्यन्तं बच्वायुषभिवामराः। शोणिताक्त गदां विश्च 

दुच्ठितां गजशोरितैः ॥ १७ ॥ क्रतान्त इव रौद्रता मौमसेनो 

व्यदृश्यत व्यायच्छमःनं गदया दिलु सर्वासु भारत॥५८॥ 

भोमसेनमपश्चाम रृव्यन्तमिव श्ङ्रम्। यमदण्डोपमां गुर्वी 
मिन्द्राएनिखमस्ताम् ॥ ५८ ॥ ग्पश्चाम मारा रौद्रं वि्- 

खनो गदाम् ¦ ब्युन्मिखां कैएमव्नाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च ॥६०॥ 
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पिनाकमिव स्टस्य क्रुदस्याभिच्नतः पशून् । यथा पञ्मूनां सङ्कातं 
यष्टा पालः प्रकालधैत् ॥६१९॥ तथा भोमो गजानौकं गद्या 
पथकालयत् । गद्य वध्यमानाश्च मार्म॑सीख समन्ततः ॥ ६२॥ 

खान् स्यन्दनान् विख्दृन्तः प्राद्रवन् कुच्ञरास्ततः। मदावात 

द्वाभ्राणि पिश्वमिखा रणादजान् । अतिष्ठत् समरे भौमः 

श्लप्ान दूय शूलश्त् ॥ &२॥ 

१० => दूति भौद्प्वणि भौष्मवधपवंशि भौमरहिनपराक्रमे 

हिषष्टोऽच्यावः ॥ ६२॥ 

सव्य उवाच । दते तस्िन् गजानौके पुतो दुर्योधनस्तव । 
भौमसेनं श्रतेत्येवं सवरैन्यान्यचोदयत् ॥ १ ॥ ततः सर्वाखि 

सैन्यानि एतस्य तव शखनात्। अभ्यद्रवन् मोमसेनं मदन्तं 

मैरबान् रवान्॥२॥ तं वलौघमपथ्थन्तं देवैरपि सुदुःख्टम् । 

पतन्तं सुदुष्यारः खसुद्रभिव पषणि॥२॥ रथनागाश्वकलिलं 
श्र्दुन्द्भिनादितम् । अनन्तरथपादातं रजसा स्वंतोडतम् 
॥8॥ मौमरनस्तु खमरे मदद्धिनिवापरम् । सशिनाखागर- 

मस्सोभ्य वेक्ेव समवारयत् ॥५॥ तदाश्चथ्यमपश्याम पार्डवस्य 

मद्ाल्मनः। भौमसेनस्य मरे रान् कर्मातिमानुषम् ॥ &॥ 

उदौणान् पाथिवान् सर्वान् साश्वान् उरथकुच्लरान् । अरुखमं 

भौमनो गद्वा समवारयत् ॥७॥ ख रुंवाओ वलौोषास्तान् 

गद्या वखिनाम्बरः तिद्टत्तमुले मौमौ गिशिमिसरिवाचलः 

॥८॥ तद्िन् सुतुसुक्ते घोरे रसो परमदास्णे। भ्रातरयेव 

एतान्न शष्टय्श्च पा्पतः॥९॥ द्रौ पदेयाभिमन्युख शिखण्ड 
चापराखितः। म प्राजजद्टन् भौमसेनं भे जाते मद्धादलाः ॥९०॥ 

तरक गैक्यायसोः युवी प्रश् मद्तौः गदास् । श्रधावत् ताय- 
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कान् वीधान् दण्डपाणिरिवान्तकः१९१९॥ पोधयत्रयद्रन्दानिं 

वाजिदन्दानि वा विभु । व्यचरत् रुमरे भौमी शुगान्ते पावको 

यथा॥१२॥ बिनिन्नन् रुमरे योधान् युगान्ते कालवदहिमुः। 

उसरुषेगन सङ्र्न् रथजालानि पारडवः॥ १२ ॥ बलानि चं 

ममदैाशु न्ुलानौव ठुच्रः। दुन् रयेभ्यो रथिनो गजेभ्यो 

गज्ञयोधिनः ॥ ९६8 ॥ खादिनश्चाश्वपृषेभ्यो भमो चापि पदा- 

तिनः। गदया व्यद्नत् सर्वान् वातो वन्तानिवोलसा ॥ १५ ॥ 

मौमसेनो मद्दावाह्नस्तव पुत्रस्य वे दले । सेरोमल्नावश्ामांसैः 

प्रदिग्धा रुधिरेण च ॥ ९६ ॥ अदश्यत मद्ारोद्रौ गदा नागण्- 

घातिनौ । तत्र तत्र दतेश्रापि मनुष्यगजसादिभिः॥ ९७ ॥ रणा- 

हनं तदभवत् खल्योरागारसन्निभम् । पिनाकमिव सद्रस्यक्र्- 

स्याभिन्नतः पुन् ॥ १८ ॥ यमदर्डोपमासुग्रामिन्द्राशनिरम- 

प्रभाम् । ददृशु मींमर्नस्य रोट्रां विश्नसनी गदाम् ॥ १९ ॥ यआवि- 

ध्यत गदां तस्य कौन्तेयस्य मद्ाकनः। वभो पं महाघोरं 

कालस्येव जगतक्षधे ॥२०॥ तां तथा महतौ सेनां द्रावयन्तं 

एनः एनः। दृष्टा खल्यमिवायान्तं रुं विमनसोऽभवत् ॥ २९ ॥ 

यतो यतः प्रेत्तति स गदामुद्यम्य पारडवः। तेन तेन सर दौय्यन्ते 
सर्वसैन्यानि भारत ॥ २२॥ प्रदारयन्तं सेन्यानि वलौषेनापरा- 

जितम्। ग्रसमानमनोकानि व्यादितास्यमिवान्तकम् ॥२३२॥ तं 

तथा भौमकर्माणं प्रख्डौतमद्धागदम्। दव्दटावकोदरं भोः 

सद्टरव समभ्ययात् ॥ २४ ॥ महता भेषघोपि रयेनादिद्य- 
वद्वैखा। छावयन् अरवर्धेण पजन्य दरव दष्टिमान् ॥ २५ ॥ 
तमायान्तं तथा दषा व्यात्ताननमिवान्तकम् । भौमरेनो नहा- 

वाद्ध' प्रत्यदौ यादमधिंतः ॥ २६॥ तच्धिन् त्तो सात्यकिः सुत्य- 

छन्धः शिनिप्रवौरोऽभ्यपतत् परितानदम्। नित्रन्ममित्रान् धनुषा 

इ्द्न खंडम्पवस्तव एत्रस्य सेनाम् ; २० ॥ तं यान्तमद्बेरजत- 
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प्रकामैः शरान् वपन्तं निभितान् सुपुष्कान्। नाशक्तुपन् वार- 

चितु तदान सवं जना भारत धे लदौवाः॥२८॥ अविध्यदेनं 

दथभिः पषत्कीरलम्बघो रा्वरोऽसौ तदानोम् । चरेखतुरभिः 

प्रतिविध्य तच्च नघा शिनेरभ्यपतद्रथेन॥२९॥ अन्वागतं वरष्णि- 

कीर निशम्य मध्ये रिप्रूणां परिवत्तमानम् । प्रवारयन्तं कुर्- 

पुङ्गवांश्च पुनः पुनस प्रणदन्तमाजो ॥ ३० ॥ योधास््रौयाः एर- 

व्र व॑न् मेषा यथा भरूषरमम्बुविगैः। नाश्र्भुवन् वारयतु 

वरिष्ठं मध्यन्द्नि सय्यमिवातपन्तम् ॥३९॥ न तत कञ्िन्न- 
विख असौोटतते राजन् सोमदत्तश्य पुत्रम् । सु ताददानी 

धनुर्ग्रवेगं श्रूरिख्वा भारत सोमरतिः। दृष्ारयान् खान् 

व्यपनौयमानान् प्र्युद्यो सात्यकिं योद. मिच्छ्न् ॥ ३२ ॥ 

दूति भौष्रपबि भौोखवधपवपि सात्यकिभ्रूरिख्रवरोः 

समागमे तिषष्टोऽष्यायः ॥ ६३ ॥ 

सच्छय उवाच । ततो श्रूरिखवा राजन् सात्यकिं नवभिः 
| | (= (न>) < + शरः । ` अविध्यत् भपखक्रद्धस्तोतरिव महहादहिपम्॥१९॥ कौरव 

ञ् र 
सात्यकिश्चापि रः सन्नतपर्वभिः। अवारयदमेयाद्मा सर्वलोकस्य 

॥ क न? < 

पश्यतः॥२॥ ततो दुर्य्योधनो राजा सोदय्यः परिवारितः। 
न्ति ड्म (| ॐ, 

खोमदत्तिं रणे यत्तं खमन्तात् प्रय्यंवारयत्॥३॥ तयेव पाण्डवाः 

सर्वं साव्यविं तरसा रयो। परिवाय खिताः सुद्ध समन्तात् 
समरहौजखः॥ ४ ॥- भौमसेनस्तु संकरो गद्ासुद्यम्य भारत। 

(3 ० => ङ 
दुर्योघनमुखान् सर्वान् एव्रांस्त पवारयत् ॥५॥ रथंरनेक- 

= ८ 
खाद्धस्ेः क्रोधामपरंखमन्वितः। नन्द्कस्तव पुवस्तु मौमसेन मदा- 

म ग ॐ ~ _ ॐ, 
वलम् ॥ &॥ विव्याध निशत स्तोच्छंः कङ्कपतलः शिलाशखतिः। 

ईयधनस्तदाः राजन् भौम रसनं मद्दाखवे॥ 9 ॥ अजषानोररसि 



१८२ नराभारतम् } 

क्री मार्गखेनेवभिः शितिः! तती श्नमो सावः रथं 

सुमदाव्लः॥८॥ अआस्रोदट रथं ष्ठ विणोकञ्ेदमत्रवौत्। 

एते मदहास्थाः शरा घात्तरषा महावलाः॥९॥ मामेव भष्- 
खकरा दन्तुमभ्य् दता युधि। एतानद्य हनिष्यामि पश्यतस 

न सुश्यः॥५०॥ तसात् ममाश्वान् सङ्गमे यत्तः संयच्छ 

सारथये! एवमुक्ता ततः पाथः पतरं तव वि्राग्पते ॥११॥ 
विव्याष द भभिस्तो चं: रः कनकभूघरीः । नन्द्कड् तिभिर्गाणैः 

प्र्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥ १२ ॥ ततो दुर््यनः षष्ठया विदा 

भोमं महावल्लम्। तिभिरन्येः सुनिगितीर्वि रोकं प्रत्यविध्यत । १२॥ 

भौमस्य च रणो राजन् धनुधिच्छेद् माखरम्, सुश्टशे पर. 
स्तौ ए स्िभिराजौ दरुन्निवि॥ १४ ॥ भीमस्तु प्रच्य यन्तारं 
विशोकं संयुगे तदा । पौड्तिं विश्खेस्तौ चै स्तव एतेण धन्विना 

॥९५॥ अष्ष्यमाणः सक्रडौ धनुर्दिव्यं पराखप्त्। एुत्रस्य 
ते मद्ाराज वघाथ पुर्षषभ॥९६॥ समादत्त सखंरग्यः तुरप्र 

लोमवाद्िनम् । पेन चिच्छद् दृपतेर्भीमं. कामफसुत्तमम् ॥१७॥ 
अपास्य तु तुच्छं एठ्स्ते क्रौषसूच्छतः। अन्यत् कामु. 

मारत सतर वेगवत्तरम्} १८ ॥ खन्धाय दिशिं घोर काक्ल- 

खयुसमप्रभम् । तेनाजघान संक्रद्धौ मौमसेनं स्तनान्तर ॥ ५९ ॥ 
गाढविद्धो व्यथितः स्यन्ट्नोपश्य अविशत्) निष्रखद रस्यो- 

प्ये सूच्छा चाभिजगास ॥२०॥ तं दृष्टा व्ययितं भौम- 

मभिमन्यपुरोगमाः। नाभ्यन्तं महाभागाः पाण्डवानां मा 

रथयाः॥ २९ ॥ ततः सुतुसुलां वरटि शरासासुश्रतेजसाम् ; 

पातयामादश्व्यय्माः पत्य तव सू्धनि।॥२२॥ प्रतिलभ्य ततः 

संक्ञां मौमशेनो मदावलः। दुर्योधनं त्िभिविदधा एुनविव्याघ 
पञ्चभिः ॥ २३॥ पद्यञ्च पञ्चविंशत्या र व्याध पार्डवः। 

स्क्मपु ङ्भ देवासः स॒ रिद व्यपयात् रसात् ॥२्४॥ प्रह्य- 
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दथुस्ततो भौमं तव एताश्चतुद्ेर । सेनापतिः सुषरिणश्च जलसन्धः 

सुलोचनः ॥२५॥ उग्रो भोमरयो भौमो वौरवाद्रलोखुपः। 

दुमुखो दुष्पधषं्च विविद्सर्विंकटः समः ॥ २६ ॥ विख्जन्तो वहन् 
वाणान् क्रोधसंरक्तलोचना: । मौमक्षेनम भिदरुव्य विव्यधुः सहिता 
शणम् ॥ २ॐ ॥ युत्नांस्तु- तव सस्पृ च्य भौमसेनो महावलः । 

ख्क्षणौं विलिद्न् वौरः पशुमध्ये ठको यथा ॥ २र्ट८॥ अभिपद्य 
मदहावाद्छगरुत्ानिव वेगितः! सेनापतेः च्रुरप्रेण शविरशिच्छछेट् 
पाण्डवः ॥ २९ ॥ सम्यद्धष्य च दुष्टात्मा चिभिर्वासी॑हामुजः । 

जलसन्धं विनिभिःद रोऽनयदययमसादरनम् \३०॥ सुश्च ततों 

खता प्रेषयामास खल्यत्रे। उग्रस्य सशिरस्त्राणं शिरशन्द्रीपमं 

सुवि॥ ३९१९ ॥ पातयामास भक्षन कुण्डलाभ्यां विभूषितम् । 
वौरवाट्धञ्च प्रलया साश्वकेतुं समारयिम् ॥३२॥ निनाय समरे 
भौमः परलोकाय पाण्डवः। भौमभीमरथौ चोभौ भौमक्नी 
हसन्निव ॥२३॥ भातरो रभसौ राजनननयद्यमसादनम् । ततः 
सुल चनं भोमः चुरप्रेण मदहाख्षे ॥ २8 ॥ मिषतां स्वसेन्याना- 

मनयदयमसादनम् । एत्रास्त त्र ते दृषा भौसशनपराक्रभम्॥२५॥ 

शेषा यैऽन्येऽभवंन्तत्र ते मौनस्य भयात्तदा । विप्रदुता रणा- 

द्रजन् वध्यमाना महात्मना ॥ ३६ ॥ ततोऽत्रवौच्छान्तगवः सर्वा- 

नेव महारथान् । एष मोमो रखे क्रो घात्तराष्टान् मदा- 
बलान् ॥ २७ ॥ यथाप्रन्नान् यथावौरान् यथाग्ुरांश्च सङ्तान् । 

निपातयद्युग्रधन्वा तं प्रण्हलौत पाण्डवम् ॥ ३८ ॥ एवसुक्तास्ततः 
स्वि धात्तराष्टस्य सैनिकाः! अभ्यद्रवन्त सं कर. दा भौमकषिनं महा 
वलम् ॥ २९ ॥ भगदत्तः प्रभिन्नेन कुच््ररेण विशाम्पते । अपतत् 
सद्धस तत्र यत्र भौमो व्यवस्ितः॥8०॥ अ्रपतन्नेवच रणे 
मौमसेनं शिलाशितैः । गदष्यं समरे चक्रो जीमूत इव भास्करम् 
५ ४९ ॥ अभिमन्यसुखास्तत्र नाङष्यत्त महारथाः । भौमस्या- 

२४ भौ 
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च्छादनं सपय खबाह्कयलमाचिताः॥ &२॥ त एनं शरवर्षेण 

समन्तात् पर्थ्यं वारयन् । गजच्घ शरव्या तु विभिदुसतं समन्ततः 

1 ४३ ॥ स शखदर्टाभिदतः रूमस्तीसतैर्महारथैः। प्राग - 

ज्योतिषघगजो राजम् नानालिङ्खेः सुतेजनैः ॥ ४९ ॥ सच््रात- 

रथिरोत्पीडः ग्रत्तणौयोऽमवद्रणे । गभस्तिभिरिवाकंस्य संस्यृतो 

जलदो सद्दान् ॥ ४१ ॥ सद्लोदिती मदस्रावी भगदत्तेन वारणः। 

अभ्यधावत तान् सर्वान् कालोत्ष्ष्ट ददान्तकः॥ ४६ ॥ दिगुशं 

जवमाख्याय कस्ययं शर शेमं रीम् । तस्य तत् समद्द्रूपं दृषा सव 
मन्हारथाः \ 8० ॥ असद्छं मन्यमानाश्च ते विप्रमनसोऽमवन्। 

ततस्तु दपतिः क्रुद्धो भौमसेनं सतनान्तरे ॥ ६८ ॥ आजघान नर- 
व्याघ्रः शर्णानतप्वेणा। सोऽतिविद्धी महेष्वाससेन रान्ना 

महारथः ॥ ४९ ॥ श्च्छयाभिपरीताद्धी ष्वजयष्टिमुपाथितः। 

तांस्तु मतान् समालच्छ भौमसेनच्च मूच्छितम् ॥५०॥ ननाद 
बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान् । ततो घटोत्कचो राजन् दष 

सौमं तथागतम् ॥११॥ संक्र् दो रात्तसो घोर स्ततैवान्तरधौयत । 

सकला दारुणौ मायां भौोखणां भयवर्बिनौम् ॥ ५२॥ अह- 

श्यत निभेषार्डङ्ञोरसपं समाथितः। शैरावतं समारद्य खयं 
भायामयं कृतम् ॥ ५२ ॥ तस्य चान्येऽपि दिङ्ागा वभूुरलु- 

यायिनः! अच्ञनो वामनद्वैव मदापद्चश्च सुप्रमः॥ ५७॥ त्रय 

एते महानागा राच्चसैः समधिष्ठिताः म्दाकायास्विधा राजन् 
प्रसवन्तो मदं ब॒द्ध ॥ ५५ ॥ तेजोवौश्दलीपेता मददाजवपरा- 

त्रमाः। षटोत्कवचस्तु खं नाग प्रेषयामास संयुग ॥ ५६ ॥ सगजं 

भगदत्तन्तु =दन्तुकामः परन्तप) ते चन्ये चोदिता नागा 

रात्तसेः सुमहाबलैः ॥ ५७॥ परिपेतुः ससं दा्तुदैन्ताश्तु- 
दिंणम्। भगवदस्य तं नाग विषाणेरवपीडयन् ॥ पद ॥ 

उम्पौोडपमानसतेरनागेरदेदनातः परा इतः। श्नदत्. सुमहानाद- 
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भिन्टरारनिसमस्वनः ॥ ५९ ॥ तस्य तं नदत नादं सुषरं भौोम- 

निखनम् ! श्ुलः मौष्ोऽव्रवोटुद्रोणं राजान सुयोधनम् ॥६०॥ 

एष युध्यति सङ्गमे इहेडम्बन दुरालना! मगदत्तो महेष्वासः 
ञच्छे च परिवत्तते ॥६१९॥ राक्षसश्च मष्हाकायः खच राजा- 

तिकोपनः।! ध्रुवं सभेतौ समरे कालणटल्युसमावुभो ॥ &२ ध 
ख.यते चछछेषघ दष्टानां पाण्डवानां महास्वनः । इस्तिनथैव समान् 

भौतस्य रुदितघ्वनिः ॥ ६२ ॥ तत्र गच्छाम भट्रं वों राजानं 

परिरच्ितुम्। अरच्यमाणः समरे लति प्रान् विमोच्यतिं 

४६8 ॥ तत् लरध्वं महावोग्यांमा चिरं कुर्तानषःः! महान् 
विवद्ैते रौद्रः सङ्गमो लोमदषंणः ॥ &५॥ भक्तश्च कुलपुलथ 
शूरश्च एतनापतिः। युक्तं तस्य परित्राणं कत्तुमस्याभिरच्युताः 
॥ &ई& ॥ मौसस्य तदचः शला भारदाजपुरोगमाः ! सहिताः 
सवे राजानो भगदत्तपरौप्सवा ॥ &© ॥ उत्तमं जवभास्थायं 

प्रययुयंत सोऽमवत् । तान् प्रयातान् समालोक्य गुधिहिर्पुरो- 
गमाः ॥ &८॥ पाञ्चालाः पाण्डवः साद एष्ठतोऽनुयभुः परान् । 
तान्यंनौकान्ययालोक्य राच्षसेन्द्रः प्रतापवान् ॥ &< ॥ ननाद 

समहानादं विस्फोटमणएनैरिव; तस्यापि निनदं श्ुल्ला दृषा 

नागांख युध्यतः ॥ ० ॥ भौमः णन्तनवो भूयो मारहाजममा- 

षत। न रोचतेंमेसङ्कामो डेडिम्बन दुराल्ना ॥ ७१ ॥ बल- 
नैौव्येसमाविष्टः ससद्ायञ्च साम्पतम्। नेव शक्यो युधा जेतुमपि 
वच्श्ता खयम् ॥२॥ लव्यलक्तः प्रद्धारौो च वयञ्च खान्त- 

वाहनाः । पाच्चासैः पाख्ड्वरैयैव वयद हत.वन्तृताः ॥ अ ॥ 

तने न रोचते युद्ध" पारडपैजजिंतकाशिभिः ! युज्यतामवडहारोऽय 
च्रवो योद्छवामः परः सह ॥ ७8 ॥ पितामहवचः शला तथा 

चक्र: प्रहिताः ! उपाधेनापयातास्ते षटोक्चभ वादिताः ॥०१५ 
कौरवेषु निद्तत्तेषठ पारव! जितकारिनः । सिंहनादमक्पन्त 
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शहवेणस्वतैः सद्ध ॥ ७& ॥ एवं तदभवत् युद्ध' दिवसं भरत- 
षम । पारटवानां कुरूणाञ्च एरस्कत्य घटोत्कचम् ॥ ॐ ॥ 

कौरवास्तु ततस्तृखं प्रयः शिविर खकम् । ब्रौड्ान्विता निणा- 

काले पार्बेयः पराजिताः ॥ ७८ ॥ शर विच्षतगातास्तु पाण्ड- 

पुत्रा महारथाः! युं सुमनसो राजन् जम्मुः खशिविरं प्रति 

1७ ॥ परस्ुल महाराज भौमसेनषटोत् चौ! पूजयन्तो 

मद्दाराज मुदा परमया भुतः ॥ ८० ॥ नदन्तो विविधान्नाद्ान् 

तुथ्ैसखनविश्यूषितान् । सिंहनादांश कुबांणाः विभिखान् शङ्क 

निःखतनैः ॥ ८९ ॥ निनदन्ती मदालानः कसम्ययन्तश्च भेदिनोम् । 

घटयन्तश्च मर्मासि तव पुत्रस्य मारिष ॥ ८२॥ प्रयाताः शिवि- 

रागरैव निपाकाले परन्तपाः! दुर्योधनस्तु ठृपतिर्दौँनो शराट- 

वधेन च ॥ न्दे ॥ मुहत्त चिन्तयामास वाष्यशेकसमाकुलः । 

ततः कला विधिं सवै शिविरस्य यथाविधि ! प्रदध्यौ भोकसन्तप्तौ 

भ्राटव्यसनकपिंतः ॥ ८६ ॥ 

दूति भोस्प्वंफि भौोप्वधपवणि चतुयेथुदधदिवसावद्दारे 
चतुःषष्टोऽध्यायः ॥ ६8 ॥ 

[> 

तरा उवाच । भयं से सुमद जातं वि्यथरैव सच््य । 

श्ुला पाण्डकुमारा्णा कामं स्तै : सुदुष्करम् ॥१९॥ एतषा 

परभावं श्रुला सच्ञय स्वैएः। चिन्ता मे महतौ भूता भवि- 

व्यति कथन्त्विति ॥२॥ धुवं विदुरवाक्यानि धच्छन्ति दयं 

मम! तथा दि दृश्यते सव रेवयोशेन सच््रय।॥२॥ ततो 

मीष्मसुखान् शुरानस्क्राम् योधसत्तमान्। पाण्डवानामनो केषु 

योधयन्ति प्रदारिणः॥ £ ॥ किन्तेऽतपन् महालानः पारट्- 

पुत्रा महहावलाः। किन्ते दरतवरास्ताव. किंवा क्ानं विदन्ति 
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तै॥१५॥ धेन त्यं म गच्छन्ति दिवि तारागणाद्रव। एनः 

पुनन खष्यामि इतं सै न्यस्य पारडमैः ॥ ६॥ मय्येव दण्डः पतति 

रवात् परमदारुणः! यथावध्याः पाणर्डसुतास्तयावध्याश्च मे 

सृताः ॥ ॥ एतन्मे सवंमाच्त॒ यथा त्न स्च्य। नदि 

पार प्रपश्यामि दुःखस्यास्य परन्तप ॥८॥ ससुद्रस्यव मतो 

सुजाभ्यां प्रतरन्नरः। एतारणं व्यसनं मन्यं ध्रुव प्राप खुदा- 

सुणम् ॥ < ॥ घातयिष्यति भे पुत्रान् सर्वान् भौमो न संण्यः। 

नदि प्श्यामितंवौरंयोमे रच्चेत् सुतान् रस्पे॥१५०॥ धरुवं 
विनाशः समरे पुत्राणां मम स्च्य। तस्मान्मे कारणं सूत 

शुक्तदैव विशेषतः ॥ ११९ ॥ पृच्छतो वै यथातच्छं स्व॑ मास्थातु- 

मरंसि। दुर्योधनस्तु यच्चक्र दृष्टा खान्विमुखान् रणो ॥ १२॥ 
मौोखद्रोणौ कृपश्चैव सौवलेयो जयद्रथः! द्रौणिर्वापि महेष्वासो 

विकर्णो वा महहावलः॥ १२॥ निश्चयो वापि कस्तेषां तदा 

्यासीन्बद्ालनाम् ! विमुखेषु महाप्राज्ञ मम पुलेषठु सच्छय ॥९६॥ 

सच्छय उवाच! शण राजन्नवस््तिः श्ुल्ा चवावधारय) 

नेव मन्तरकृतं किच्चिन्नेव मायां तथाविधाम् ॥ ९५ ॥ न वे विभौ- 

पिकां का्चिद्राजन् कुर्वन्ति पाण्डवाः! युध्यन्ति ते यथान्यायं 

शक्तिमन्त संयुग ॥ ९६॥ धर्भेण सर्वकार्याणि जौवितादौनि 

भारत। आरमन्तं सदा पाथाः प्राथेयाना मददयशः॥ ९७० ॥ 

ते न युद्ान्निवत्तन्ते धर्मोपैता महावलः । भिया परमया युक्ता 

यतो धर्मस्ततो जयः॥ १८ ॥ तेनावध्या रणे पार्या जययुक्ताख 
पार्थिव! तव पुत्रा दुरालानः पापेष्वभिरताः सद्ा ॥१९॥ 

निष्ठरा हौनकर्माणस्तेन रौयन्ति संयुगी। सुवह्नि रसानि 

प्ले स्तव जनेश्वर ॥ २० ॥ निकृतानोद पाण्डनां नौचेरिव यथा 

नरेः। स्वै तद्नाटत्य पुत्राणां तव किलिषम् ॥ २९ ॥ साप- 

इवास्तयेवासन् पाण्डवाः पार्डपूबज । न चतान् ब्ध मन्यन्ते 
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एतास्तव विशस्पते ॥ २२॥ तस्य पापस्य सततं क्रियमाणस्य 
कमणः! सम्पाप्रत्तु मदङ्ोरं फलं किम्पाकसन्निभम् ॥ २२१ 
तत्तद् उन्चु महाराज सपुतः सखुद्धव्जनः । नावव्रुध्यसि यद्रा 

जन् वामाः सुद्धव्ननेः ॥ २8६॥ विदुरेणाथ भौोपेण दोन 
च मदाना । तथा मया चाप्यसकृत् वश्चमाणो न बुध्यसे ॥२५॥ 

वाक्य ददितच् पथ्यञ्च मन्दः पथ्यमिवोषधम् । एत्राणां मत- 

मास्थाय जितान् पश्यसि पाण्डवान् ॥ २६॥ णु भूयो यया- 
तच्छं यन्मां लमतुण्च्छसि! कारणं भरतख पाण्डवानां जयं 
प्रति ॥ २७ ॥ तन्ते कथयिष्याभि-यथाग्तमरिन्दम । दुर्थया 
धनेन संपृष्ट एतमथे पितामद्ः॥ २८ ॥ दृष्टा भ्रातृन् रणे 
सर्वान् विजितान् सुमद्ारथान् । शोकसम्बू ृ दछदयो निषाकाले 

पसर कोरव॥२८॥ पितामहं मददाप्राक्नं विनधैनोपगम्य । 

यरत्रवौत् सुतस्ते च तन् गृणा जनेश्वर ॥ २० ॥ 

दु्यधन उवाच । द्रौणखच तच्च शल्यश्च कृपो द्रौणिस्तयव 

च। कृतवर्मा च दाददिक्यः काम्बोजश्च सुदरच्चिणः॥२३९॥ शरि 

पवा विकणख भगदत्तश्च वौथ्वान्। महारथाः समाख्याताः 
कुलएवास्तनुद्जः ॥ ३२॥ लयाणामपि लोकानां प्यारा दति 
मे मतिः। पाण्डवानां समस्ताश्च न तिष्टन्ति पराक्रमे ॥ २२ ॥ 

तत्र मे संशयो जातस्तन्ममाचनचु पृच्छतः । यं समाभ्य करेन्तेया 
जयन्यस्म्रान् परे पटे ॥२६॥ 

मोष उवाच णु राजन् वचो मञ्चं यच्छं वच्छामि 
कोरव। वद्धशश्र मयोक्तोऽसि न च भे तचचय कृतम् ॥ २५ ॥ 

क्रियतां पारयः सा" शमो भरतसत्तम । एतत् तमम मन्ये 
एथिव्यास्तव वा विभो॥ ३६ ॥ मुङ््तमां पृथिवी राजनं 
्राटभिः सदितः सुखौ । मुद्दस्तपंयन् सर्वान् नन्द्य॑ख्रापि 

ब्धवान्॥३०७॥ न च मे क्रोग्तस्रात श्रुतवानसि वे पुरा! 
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तदिदं समनुप्राप्रं यत् पाण्टूनवमन्यसे ॥ ३८॥ यश्च हेतुरवध्यल 

तेषामकतिष्टकमणाम् । तं णुष्व महाराज मत्त. कथयतः 
प्रमो ॥३९॥ नास्ति लोकषु त्तं भविता नो भविष्यति । यो 

जधेत् पारडवान् सर्वान् पालितान् शाङ्ग धन्वना ॥ 8० ॥ यत्तु मे 

कथितं तात सुनिभिमावितात्मभि  एराणगौतं धमं न्न तच्छ णुष्व 
यथातथम् ॥ ४९॥ पुरा किल सुराः सं ऋष्यश्च समागताः! 

पितामद्मुपासेदुः पवते गन्धमादने ॥ ४२ ॥ तेषां मप्ये सुखा- 
सोनः प्रजापतिरपश्चत । विमानं प्रज्चलत् भासा स्थितः प्रवर 

मम्तरे ॥ 8२ ॥ ध्यानेनावेदय तदुब्रह्या कुला च नियतोऽच्ञलिम् । 

नमश्चकार द्ष्टात्मा पुरुषं परमेश्वरम् ॥ 88 ॥ षयस्तथ 

देवाय दृष्ाकारे सुमुल्यितम् । स्थिताः प्राच्लयः स्वे पश्यन्तो 

मद्द् तम् ॥ 8५ ॥ यथावच्च तमभ्यच्ये ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
जगाद जगतः खष्टा पर पर मधमंवित् ॥ ४६ ॥ विश्रवावस्वि्व- 
सू्तिविश्ेणो विश्दकसेनो विश्वकर्मां वश्षी च। विश्वेश्वरो 

वासुद्वोऽसि तस्ादो गादानं रैवतं लासुधैमि ॥ 8० ॥ जय 

विभ्रब्र मादेव जय लोकद्िति रत जय योगोश्वर विभोजय 

योगपरावर ॥ 8८॥ पद्यनाम विश्णलाक्त जय लोकेष्वरे श्वर । 

भ्रूतमव्यभवन्नाय जय सौम्यादजात्मज॥ 8९ ॥ ग्रसद्धययसुणा- 

धार जय सर्वपरायण। नारायण सुदुष्पारजय चाङ्गषतुषैर 
॥५०॥ जय सर्वगुणोपेत विश्वसूत्त निरामय । विश्वेश्वर 
मदावाद्टो जय लोकाथेतत्पर ॥ ५९ ॥ महोरग वराद्ाद 

ष्टरिकेश विभोजय। ष्टरि वासर दिणमौग विश्वावासामिता- 

व्यय ॥ ५२ ॥ व्यक्ताव्यक्तामितस्छान नियतेन्द्रिय सुत्क्रय। 

असङ्यात्षभावन्न जय गन्भौर कामद् ॥ ५३ ॥ श्नत्तविदित- 
ब्रह्म नित्यं श्रूतविभावन। कृतकाश्य कृतप्रन्न घमेन्ञ विजयावद 

॥ ५४॥ गुद्यात्मन् स्वयोगालन् स्फटसग्भरतसन्धव । श्रूतात- 
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तच्चलोकैर जय भूतविभावन ॥५५॥ ग्रालयोने महाभाग कल्य- 

सद्धपतत्पर। उद्धावनमनोभाव जय ब्रह्मजनप्रिय॥ ५६ ॥ 

निसर्मसगनिरत कामे परभेप्रवर। ग्रख्तोद्धव सद्भाव थुगामे 
विजयप्रद ॥ ५७ ॥ प्रजापतिपते रेव पद्यनाभ महावल । आल 

भूत मद्दाभूत कर्मान् जय सवेद ॥५८॥ पादो तव धरा 

देवी दिशो वाद्ध{दैवः शिरः मूर{तस्तेऽदं सुराः कायचन्द्रा- 

दिल्मौ च चन्नुपौ ॥ ५९ ॥ वलं तपस सत्यञ्च ध मकमा मजं तव । 

तेजीऽगिः पवनः वास अपस्ते खेदसम््वाः ॥ ६०॥ अश्विनौ 
खवणो नित्यो ईव जिह्वा सरस्वती । वेदाः संस्कारनिष्ठा हि 

लेदर जगदायितम् ॥ ६१॥ सद्धा न परिमाणेन तेजं 

न पराक्रमम् । न बलं योगयोगौश जानौमस्ते न स्वम् ॥६२॥ 

लद्धक्तिनिरता रेव नियमेस्तवां समाथिताः। अश्चयामः सदा 
विष्णो परमेशं महेष्वरम् ॥ ६२ ॥ ऋष्यो रेवगन्धवां यन्ल्- 

राच्तसपन्तगाः। पिशाचा मानुषायैव खगपन्निसरोर्पाः ॥ ६६॥ 

एवमादि मया रख्ष्टं एथिव्यां लत्प्रसादजम्! पदमनाम् विश्ण- 

लान्त कृष्ण दुःखप्रणाएन ॥ &५ ॥ लं गतिः सवभूतानां लं 
नेता लं जगन्खम् । लत्प्रसारेन देवेष सुखिनो विवुधाः 
सदा॥ &६॥ पृथिवो निभया टेव लत्प्रसादात् सदाभवत् । 

तस्ाद्धव विश्रालाक्त यदुवंशएविव्ैनः ॥ ६ ॥ धम संस्थापना- 
याय रेतेयानां वधाय च। जगती षार णाय विज्ञाप्य कुर् 
मे विभो ॥ ६८ ॥ यत्तत् परमकं गुध लत्प्रसादादिदं प्रमो, 

वासुदेव तदितत्ते मयोदौतं यथातथम् ॥ ६< ॥ दृष्टा सङ्गपंणं 
देवं खयमालानमालना। कष्ण लमालनः सातौ प्रयुतं ात्- 
सद्धवम् ॥ ° ॥ मप्रदयुग्बद्चानिरुद्ध तु यं विदुःविष्णुमव्ययम् । 
अनिसुलोऽख्जन्मां वे ब्रह्माणं लोकधारिणम् ॥ ०१९॥ वासु- 
दिवमयः सोऽदं लयैवास्ि विनिर्मितः! विज्य भागगोऽत्ानं 
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व्रज मानुषतां विभो ॥ ७२ ॥ तत्रासरवं कुला रुवैलोकसुखाय 

तै। धमे स्थाप्य यद्र; प्राष्य योगं प्राप्छयसि तच्छतः ॥ ७३ ॥ 

लाडि ब्रह्मर्षयो लोक रेवाश्चामितविक्रम । तैस्तैः सेर्नामभि- 

मक्ता गायन्ति परमाद्धतम् ॥ ०8 ॥ स्थिता स्वे लयि भूत- 

सङ्गः कृलाखयं लां तरदं सुबादो ! अनादिमध्यान्तमपारयोगं 

लोकस्य सेतु प्रवदन्ति विप्राः ॥ ५ ॥ 

दूति भौ्षपव(कि भौष्पवधपर्वणि विश्वीपाख्याने 

पञ्चुष्ष्रोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 

भ्मेपर उवाच । ततः स भगवान् रैवो लोकानामोप्रडरे श्वरः । 

ब्रह्माणं प्रल्यवावेदं स्डिष्धगश्मोरया गिरा॥१॥५॥ विदितं तात 
योगान सर्बमेव तवेष्षितम् । तथा तद्ध वितैल्युक्ता तनेवान्तर- 

धौयत॥२॥ तती देवधिगन्धरवां वि्मयं परमं गताः! कौतू- 

हलपराः सर्द पितामद्दमथाल्रुवन् ॥३॥ को न्वयं यो भगवता 

प्रणम्य विनयादिम(। बागभिः स्तुती वरिष्ठाभिः खोतुमिच्छा- 

महे वयम् ॥५॥ एवसुक्लस्तु भगवान् प्रत्युवाच पितामदः। 

रेवब्रह्म भिंगन्धवान् सवीन् मधुरया गिरा ॥ ५॥ यत्तत्यरं भवि- 
ष्यञ्च भविता यच यत्परम् । श्रताल्मायः प्रमुशवैव ब्रह्म यचच प र 

पदम् ॥ &॥ तेनासि कृतसम्बादः प्रसन्नेन सुरप्र॑माः। जगतो- 
ऽनुग्रदार्थाय याविती मे जगत्पतिः ॥ ॥ मानुषं लोकमातिष्ट 
वासुदेव दरति शरुतः! असुराणां वधार्थाय सश्धवस्व मररौतन्ते 

॥८॥ सङ्गमे निता वैते रेत्यदानवराद्खाः। तद्भे दृष 
सश्रूला घोररूपा मदावलाः॥ < ॥ तेषां वधाथ भगवान् नरैर 
सद्ितो वली । मावुषों योनिमास्भाय चरिष्यति मद्ौतक्ते ॥९०॥ 

नरनारायसौ तोतु पुराणद्रधिसत्तमौ। श्रसेयोदहिरणे यो 
न्थ, भमै 
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र घौ सभेतैरमरेरपि॥१९॥ सडिती मानुप्रि लोके सग्बूताव- 

मितयुती 1 मूढास्ते तौ न जानन्ति नरनारायणावरषौ ॥ ९२॥ 
यस्यादमालसजो ब्रह्मा सवस्य जगतः पतिः। वासुदेवोऽच्चनौयो 

वः सर्वलोकमदेष्रवरः ॥ १३॥ तथा मतुष्योऽयमिति कदाचित् 
सुरसत्तमाः। नावज्ञेयो महहावौशयः णडुचक्रगद्ाधरः ॥ ९४ ॥ 

एतत् परमकं गुद्धभेतत्यरमकं पदम् ।! एतत् परमक ब्रह्म एतत् 

परमकं यशः ॥ १५ ॥ एतद त्तरमव्यक्तमेतच्छ!प्वतमेव च । एतत् 

पुरुषसंच्न यै गोयते ऋ्ञायति न च ॥ १६ ॥ एतत् परमकं तेज 

एतत् परमकं सखम् । एतत् परमकं सद्यं बौचितं विश्वकर्मा 

॥ ९७॥ तसात् सुरासुरैः सवैः शेन्द्रेचामितविक्रमः। नाव- 

छेयो वासदेवो मातुषोऽयभिति प्रभो ॥१९८॥ यश्च मानुष- 

मातोऽयमिति त्रूयात् स मन्द्धौः। छषौकेष्मवन्ञानात्तमाद्धः 

एुसपाघमम् ॥ ९९ ॥ तं योगिनं महालानं प्रविष्टं मातुषौं 

तनुम् । योऽवमन्येदासुरेवं तमाह्नस्तामसं जनाः ॥ २० ॥ देवं 

चराचरात्मानं यौवत्माङ्गं सुवच्चसम् । पद्यनाभं न जानाति तमा- 
इस्तामसं जनाः ॥२१॥ किरौटकौस्तुभधर भित्ाणाममयङ्करम् । 

अवजानन् महात्मानं घीरे तमसि मच्जति ॥ २२॥ एवं विदि 

त्वाये लोकानामीष्वरेष्वरः। वासुदेवो नमस्वाच्थः सवलोकः 

सुरोत्तमाः ॥ २२ ॥ 

ेष् उवाच। एतसुक्ता स भरावान् सदेवधिगणान् एुरा । 

विषृज्य सर्व्॑रतानि जगाम भवनं खकम् ॥ २8॥ तती रेवा; 

सगन्धर्वा सुनयोऽप्ससरसोऽपि च! कथां तां ब्रह्मणा गोतां शला 

प्रोता दिवं यथः ॥ २५॥ एवं श्रुतं मया तात ऋषौणां माविता- 

त्मनाम् । वसुरेव कथयतां समवाधे एुरातनम् ॥ २६ ॥ जाम- 

दग्स्य रामस्य माकंर्डेयस्य धौमतः ! व्यासनारदयोश्रापि श्रुतं 

श्ुतविश्रपरद् ॥ \८०॥ एबमथंद् विज्ञाय श्ुला च प्रभुमव्ययम् । 
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वासुदेवं महादानं लोकानामौग्वर प्रभुम् ॥२८॥ यस्य स्यादर्ा- 

तजो ब्रह्मा सर्व॑स्य जगतः पिता। कथं न वासुरिवोऽयमच्यं- 
खेज्यश्च मानवैः ॥ २२ ॥ वारितोऽसि पुरा तात सुनिभिर्भावित- 

त्मभिः। मा गच्छ सुथुगं तेन वासदटेवेन धम्विना॥ २० ॥ 

पारडपैः साद्वैमिति यत्तं मोहान्न बुध्यसे। मन्ये लां रात्तसः 
क्रूर तथा चासि तमो्ठतः॥२९५॥ तस्मात् दिषसि गोविन्दं 
पाण्डवच् धनच्यम्। नरनारायणो रेव कोऽन्यो दिष्याद्धि 
मानवः ॥ २२ ॥ तस्मादु त्रवौमि ते राजन षोऽसो शाश्वतोऽव्ययः ६ 
खवंलोकमयो नित्यः शस्ता घाता धरो रवः ॥३२॥ लोकान् 
धारयते यस्सौखराचरगुसः प्रमुः। योद्धा जयश सता च स~ 

प्रकतिरोश्डरः॥ २8 ॥ राजन् स्मयो दये तमीरजविव- 

सितः! यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ २५ ॥ 

तस्य मादहाद्वयोगैन योगैनात्ममधेन च । ताः पाण्डुसुता राजन् 
जयथ्ैषां भविष्यति ॥ २६ ॥ ख योथुक्तां सुदा बुद्धि" पाण्डवान् 

दधाति यः। बलच्चापि रणे नित्यं भथेभ्यभ्ेय रच्तति॥ ३२० ॥ 

स एष शाश्वतो देवः सवभ्रतमयः शिवः। वासुदेव इति ख्यातो 

यन्मां लं परिष्च्छ्सि॥२८॥ त्राह्यरौः चतिगैरैष्यै भद्रश्च 

कृतलक्षणैः! सिव्यतेऽभ्य्व्यते चैव नित्ययुक्तः खकमभिः ॥ २५ ॥ 

दापरस्य युगस्यान्ते यारो कलिथुगस्य च । साततं विधिमाश्याय 

गीतः सङ्कधणोनं यः॥8०॥ स एष सवे सुरमल॑लोकं समुद्र 

कन्लान्तरिताः पुरोश्च! युगे युगे मानुष्तयव वासं पुनः पुनः 

सजे विग्वकम ॥ ४१ ॥ 

दरति मौमपवेणि भेष्वधपवणि विप्रलोपास्याने 

षट् घ ्टोऽच्वायः ॥ ६६ ॥ 
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दर्यधन उवाच । वासु महद्ध.तं स्वलोक कष्यते । 

तस्वागमं प्रतिष्ठाञ्च ज्नातुभिच्छे पितामद॥ १) 

सौख उवाच । वाखुरेवो मद््तं स्वं रैवतदैवतम् । न 

परः एर्डरौ कात्ता दु श्यते भरतषभ ॥२॥ मार्कण्डेयश्च गोविन्दं 
कधयद्य् तं मत् । सवभूतानि ताता महाता एरुषो त्तमः 

॥२॥ आपो वाश्च तेजश्च तयमेतदकस्पयत् । स्रा पथि 

इवः सतंलोकेष्वरः प्रभुः ॥४॥ ष्प्, वे यनं चक्रो मदाना 

पुरुषोत्तमः! सर्वं तेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप ततर इ ॥ ५॥ 

मुखतः सोऽगिमण्जत् प्रशादायुमथापि च । सरस्वत च वेदांख 

मनसः सख्जेऽच्यतः॥ ६ ॥ एष लोकान् ससव्नीदौ रेवान् 

सर्पिगरीः सद । निघनं वैव घय ञ्च प्रजानां प्रभवाप्ययौ ॥ = ॥ 

एष धमश्च घर्मन्नो वरदः सर्वकामदः । एष कत्ता च काव्य च 

स परै देवः खयं प्रभुः ॥ ८ ॥ भूतस्नव्य्विधद्च पूवभेतदकल्यत् । 

खष्टारं जगतखापि मनाला प्रसुरव्ययः॥ < ॥ अग्रजं सव- 

भूतानां सङ्क्ष णमकल्मयत् । शेषञ्चाकस्मव हे वमनन्तमिति यं विदुः 

॥१०॥ यो धारयति तानि धरां चैव सपवेताम् । ध्यान- 

योगेन विप्राश्च तं वदन्ति मद्ौजसम् ॥ १९॥ कखंखोतीद्धव- 

जापि मधु नाम मासरम्! तमुग्रसुग्रकमाणमुग्रां बुद्धि चमा- 

सखितम् ॥ १२ ॥ ब्रह्मणोपचितिं कुर्वं षान एरुष्ोत्तमः। तस्य 

तात वादेव देवदानवमातुषाः॥ ९३ ॥ मधूखदरनमिल्याद्धः 

प्रयश्च जनार्दनम् । वरादशचैव सिंहश्च तिविक्रमगतिः प्रभुः 

॥ १8४ ॥ एष माता पिता चैव सर्वषां प्रािनां हरिः । परं हि 

पण्डरोकाक्तान्न भूतं न भविष्यति ॥ १५॥ मुखतो चदजदिप्रान् 

वाद्भ्यां लिया स्तया । वेश्यांञप्युसतो राजन् श्रुद्रान् पद्धवां 

तदेव च॥ १६॥ तपसा नियतो देवम्बिधानं सव रे हिनाम् । 

ब्रह्मभूलममावस्यां पौखमास्यां तयेव च ॥ १७ ॥ योगभूतं परि- 
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चरन् कैशवं मद्दाप्रयात्। केष्वं परमन्तेजः सवलोकपिता- 
मदम् ॥ १८ ॥ एतम घौकेश सुनयो वै नराधिप। एत- 

भेव विजानौयादाचाच्य पितरङ्रम् ॥ १९ ॥ कृष्णो यस्य प्रसौ- 
ईत लोकास्तेना त्तया जिताः । यथ्रैवेनं भयस्थाने कैशवं शएरणं 

व्रजेत् ॥२०॥ सद्ा नरः पटेचेदं खस्तिमान् स भवेत् सुखौ) 

येच कृष्णां प्रपद्यन्तेतेन सुद्यन्तिमानवाः॥२९॥ भये महति 

यो मम्ान् पाति निलयं जनार्दैनः। एतद्युधिषिरो ज्ञाला याथा- 

तथ्येन भारत ॥२२॥ सर्वात्मना महारवं कणत जगरोश्वरम् । 

प्रपन्नः एर णं राजन् योगों पृथिवीश्वरम् ॥ २२॥ 

दति मौषसपवणि मौष्वधप्वणि विश्कोपास्याने 

सप्रषष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

भौष्प उवाच। षण चैदं महाराज ब्रह्मप्रोक्तं स्तवं मम । 
ब्रह्मणिभिश र्ते यः पुरा कथितो सुवि॥१९॥ साध्यानामपि 

देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः लोकभावनमावन्न इति लां नारदो- 

ऽब्रवौत् ॥ २ ॥ भूतख्यव्यं सविष्यञ्च मारक॑र्डयोऽभ्य् वाच ख । 
यन्नानां वैव यज्गंतां तपश्च तपसामपि॥ र२॥ देवानामपि शेवद्च 

लामा भगवान् शगुः। पएराणच्चःव परमं विष्णो सपं तवेति च 

॥8॥ वासुदेवो वसनां लं एत्रस्थापयिता तथा । द्वदेवोऽसि 

भूतानामिति रेपायनोऽत्रवीत् ॥ ५॥ पूर्व प्रजानिसर्शष॒ दत्तमाद्धः 

प्रजापतिम् । सरष्टारं सव भूतानामद्किरास्त्वां ततीऽब्रवौत् ॥ ६ ॥ 
रव्या ते ्ररौरोखं व्यक्कन्तं मनसि स्थितम् । देवा वाक्रखग्यवा- 
श्वेति द्वलस्त्वां तयात्रवौत्॥ ॐ ॥ शिरसा ते दिवं व्या 
वाभ्यां थिवी ता} जठरे च त्रयो लीकाः एुर्षोऽसि सना- 

तनः ॥ ८ ॥ रैवन्तामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः। आस- 
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दएनटप्रानासमीणां चासि सत्तमः ॥ < ॥ राजर्षीीणामुराराण- 
माहवेष्वनिवत्तिताम्। सवं धमप्रधानामां लङ्तिर्म घुसतूदन ॥ १० ॥ 
दरति नित्यं योगविद्धिर्मगवान् रपर त्तमः! सखनत्कुमारप्रसुखेः 

स्तूयतेऽभ्यच्यंते इरिः॥ ११॥ एष ते. विस्तरस्तात सङ्खप 
प्रकौत्तितः। केश्वस्य यथातत्वं सुप्रौतो भव केशवे ॥ १२ ॥ 

सच्छय उवाच । पुण्यं श्ुतैतदास्ानं मद्दाराज सुतस्तव । 

कैशवं वद्धमेने स पाण्डवांश्च महारथान् ॥ १२ ॥ तमब्रवौन्मदा- 

राज भोः शान्तनवः पुनः। माहातयन्ते श्रुतं राजन् कैश्वस्य 
मरात्नः॥९६॥ नरस्य च यथातत्वं यनां तं परिपृच्छसि) 

यदथ नृषु स्तौ नरमारायणाबुमौ ॥ २५॥ ग्रजेयौ च यथा 
वौरो संयुगैष्वपराजितौ । यथा च पारडवा राजन्वध्या युधि- 
कस्यचित् ॥ ९६॥ प्रतिमान् हि द्द कृष्णः पाण्डवेषु यश्खिषु ! 
तस्माटुव्रवीमि राजेन्द्र शमो भवतु पाण्डवैः ॥ ९७॥ पृथिवीं 

शुद्धः सहितो भाटभिवंलिभिवंशौ । नरनारायणौ देवाववज्ञाय 
विनङ्धसि ॥ १८॥ एवमुक्ता तव पिता तुष्णौमासौदिष्ास्पति । 
व्यसनज्जयच्च राजान शिविरञ् विवेश ह ॥ १९ ॥ राजा च शिविरं 

प्रायात् प्रणिपत्य महात्ने। रश््यि च शयने शुभ्र तां रातिं 
भरतषभ ॥ २०॥ 

दति भौमपवणि मौोष्वघपमंणि विश्वोपास्याने 

अष्टषष्टोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 

सच्छय उवाच । व्युधितायाच्च शवर्य्यासुदिते च दिवाकरे । 

छम सेने महाराज भुचायेव समोयतुः ॥ १९॥ अभ्यधावन्त सं- 

कर् द्वाः परस्सरजिगोषवः। तेसवे सहिता शुं समालोक्य पर 
सरम् ॥२॥ पार्वा धात्तराष्टराश्च राजन् दुमंन्तिते तब 
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व्यद च व्यद्य सन्नाः सस्यद्ष्टाः प्रहारिणः॥२॥ गर्न 

मकारं व्यृद्धं भौष्मो राजन् समन्ततः । तथेव पाण्डवा राजन्नर- 

चन् व्यूद्मालनः॥8॥ स नियंयौ मद्दाराज पिता देवव्रत- 

स्तव! मता रथवरेन संवतो रथिनां वरः ॥५॥ दतर 

चान्वथुः सर्वे यथास्थानमवस्थिताः। रथिनः पत्तयथैव दन्तिनः 

सादिनस्तथा ॥ & ॥ तान् दृठ प्रोदयतान् सङ्क पारड्वाश 

यश्खिनः। ग्येनेन व्यू राजेन तेनाजेधेन संगी ॥ > ॥ अभो- 

मत सुखे तस्य भौमनो महहाएवलः। नेत्रे श्खिण्डौ दुरा 

शृष्टयग््श्च पातः ॥ ८ ॥ भष चास्याभवदौ रः सात्यकिः सत्य 
विक्रमः। विधुन्वन् गाण्डिवं पार्थो ग्रौवायाममवत्तदा॥<॥ 

श्रच्तौदिर्या सवलया वामपक्तोऽभवत्तद्ा । महाला द्रुपदः 
ओमान सदएलेपा संयु ॥ ५० ॥ द च्िणश्चा भवत् पन्च: कैकेयो- 
इौदिणौपतिः। पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सोभद्रद्यापि वौयैवान् 
॥९१॥ प्रष्ठ समभवच््रौमान् खयं राजा युधिष्ठिरः । भ्नाटभ्यां 

सद्दितो वरी यमाभ्याच्चारुविक्रमः॥ १५२ ॥ प्रविश्यतु रणां 

भौमो मकरं सुखतस्तथा । भौष्मासाद्य सङ्गमे चादयामास 

सायकैः ॥१२॥ ततो भौमौ मास्ति पातयामास वौोथ- 

वान् । मोदयन् पाण्डुएत्राणां व्यूहं सेन्यं महाहवे ॥ १४॥ 

संमुद्यति तदा सैन्ये लरमाणो धनच्ञयः। भीष्मं शरसदसेण 

विव्याध रणसुद्धैनि॥ ९५॥ युधि सन्धाय चास्वाणि मोम- 

सुक्लानि संयुगे। खनानौकेन ष्टेन युद्धाय समवस्थितः ॥ ९६ ॥ 

ततो दु्योधनो राजा भारदाजममाषत। पूवं दृषा वधं षोरं 

बलस्य बलिनां वरः ॥ १९७ ॥ भातृणाञ्च वधं सद्धय लरमाणो 

महारथः । अचः सततं तं हि हितकामो ममानघ ॥ १८॥ 

वयं इदि लं समाचिल्य भौप्र' चैव पितामहम् ! द वानपि रणे 

जेतु प्राथयामो न संण्यः॥१९९॥ त्रिसु पण्डु॒तान् युध 
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रीनकीखपराक्रमान्। स तथा कुर् भटरन्ते यथा वध्यन्ति 
पाण्डवाः ॥ २० ॥ एवमुक्तस्ततो द्रीस्तव पलेण संयुग । अभि- 
नत् पाण्डवानीकं प्रत्तमाणस्य साल्यकेः ॥ २९॥ सल्यकिश्च ततो 

द्रोणं वारयामास भारत! ततः प्रव्रते युद षीररूपं भया- 
नकम् ॥ २२ ॥ गैनेयन्तु रणो ब्रु्ो भारदाजः प्रतापवान् । 
अविष्यदणभिर्वाणेलं तुदं शे यन्निव ॥ २३ ॥ मौमसेनस्ततः क्रुबो 

भारदाजम विध्यत । संरक्षन् साल्यकिं राजन् द्रोणाच्छसग्ता- 

म्बरात् ॥ २४॥ ततो द्रीणश्च भोष्पश्च तथा शल्यश्च मारिष । 

मीमसेनं रणे क्रदडा खारयाघ्यक्रिरे एरः॥२५॥ तथाभिमन्युः 

संत्रद्धो द्रौपद्याश्च मारिष! विभिदुनिंशितेवाणेः सास्ता- 

तुयतायुधान् ॥ २६॥ भौषद्रोणौ तु सक्र ्वावापतन्तौ मदा- 

बलौ! प्रयदययौ शिर्डी च महेष्वासो महादवे ॥ २० ॥ 

प्रणुद्य वलवरौरो धतुजजलदनिःखनम्। अभ्यवषच्छरस्त्सख 

चछादयानीं दिवाकरम् ॥ २८ ॥ श्रिखर्डनं तथासादय भारतानां 

पितामहः! अवरजजयत सङ्गमे स्तौ तस्यानुसस्मरन् ॥ २० ॥ 

ततो द्रौणो मद्ाराज अभ्यद्रवत खयुगे। रच्छमाणस्तदा भौं 

तव पत्रेण चोदितः॥ ३० ॥ शिष्टौ तु समासाय द्रीणं 
पसश्तां वरम् । वजयत सन्लस्तोौ युगान्तालि मिवे ज्वलम् 

॥ २३१ ॥ ततो वज्लेन महता एुतस्तव विशाम्पते। जुगेप मौभ- 

मासाद्य प्राध॑यानो मदद ॥ २२॥ तथेव पाण्डवा राजन् 

एरस्कत्य धनच्यम् ! भौममेवाग्यवत्तन्त जये कला डां मतिम् 

॥ ३२ ॥ तदय॒द्मभवत् घोर द वानां दानवरिव। जयमाश्र- 

सतां सद्ग यश्च मरदद््तम् ॥ ३४ ॥ 

दूति भैष्मपर्वणि मोमवध्पव्रणि पञ्चमदिवसथुदारम्भ 
एकोनसप्रतोऽध्यायः ॥ &< ॥ 

[म 



पौ सपन्वं। ९००५ 

सचय उवाच! अकरोत्तुमुलं युध भौप्मः शन्तनवस्तद । 
मौमसेनभयादिच्छन् एतांस्तारयितुन्तव ॥ १९॥ पूवाद तु महदा 

रौद्रं रान्नां युद्धमवत्तत । कुरूणां पाण्डवानाञ्च सुख्यशरूर- 
विनारनम् ॥ २ ॥ तश्िनाकुलसङ् मे वत्तमाने महाभये । अभ- 

वत्तमुलः शब्दः सुख्छरत् गगन मदान् ॥३॥ नदड्भ्ख मद्हा- 

नागद्षघमाणेश्च वाजिभिः । भरोण्ड्निनादख तुमुलं समपद्यत 

॥8॥ युथुल्छषवस्तं विक्रान्ता विजयाय मदादलाः। अन्योऽन्य- 

मभिगल्नन्तो गोष्षु वरस दरव ॥१५॥ शिरसां पाल्यमानानां 

समरे निशितः शरैः! अण्सद्ष्टिरिवाकाश्ष वभ्रूव भरतषेम ॥ & ॥ 

कुण्ड लोष्फौष्धारोखि जातरूपोच्ज्वलानि च। पतितानि स्स 

दृश्यन्ते शिरांसि भरतर्षभम् ॥७॥ विशिखोन्मयितैरतैः शिरो- 

भिश्च सक्ुरुडसे सस्तामर रो यान्येरमवच्छादिता महो ॥८॥ 

कवचोपहितगात्रमजश्च समल्ङ्तः। सुखश्च चन्दरसङ्ाशरदक्ान्त- 

नयनेस्तथा ॥ < ॥ गजबाजिमनुष्यागणां सवगातेश् भूपते । आसोत् 

सर्वा समाकौस्णं सुद्कत्तन वसुन्धरा॥१९०॥ रजोभेषेशथ तुसुलंः 

शस विद्युत्प्रकारखिभिः। आयुधानाञ्च निघः स्तनविल्रु समो- 
मवत् ॥९१९॥ सखप्रहारस्तुमुलः कटुकः शोणितोदकः प्राव- 

क्तत कुरणाद्च पाण्डवानाञ्च मारत ॥ ९२ ॥ तसि न् मदहाभै 

घोरे तुमुक्ते लोमदषंणे । ववर्षुः एरजालानि क्षतिवा गुद 
दुमंदाः॥९३॥ क्रोण्न्ति कुच््राश्नात्र शरवर्षध्रतापिताः। ताब- 
कानां परेषा पय्थघावन् समुदयताः॥९६॥ संरव्धामां चं 

वौराणणं धोरएणामतितेजस्णए । धल्युषाः तलघोवेण न प्रान्नायत 

किञ्चन ॥ १५॥ उलत्वितेषु कबन्धेषु सवतः रोरितोदकै। अपरे 
पसधावन्त नृपा रिपुवधोयताः॥ ९६ ॥ शएरग्क्तिगदराभिश्च 

खड गैख्ामिततेजसः। निजन्नुः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघ- 
वादवः ॥ ९० ॥ बभ्नसुः कुच्ञराखात्र अर विदा निरङ्क्ाः। 

२९ यौ 



५. -भदहाभारतम् । 

अष्रघाश्च पथ्येषावन्त हतारोहा दिशे दण ॥ १८ ॥ उत्पल 

निपतन्यन्ये शररघातप्रपौड्ताः। तावकानां परेषाञ्च पथ्थधावन् 

समन्ततः ॥ ९९ ॥ वाद्वनासुत्तमाङ्गानां कार्मुकां तथैव च । 
गदानां परिषाशाच्र इस्तानाच्चोर्भिः सदह ॥२०॥ पादानां 

भूपरणानान्च केचूराणाच्च सवशः! राश्यद्या् दश्छन्त मौम- 

मौप्रसमागसे ॥ २९॥ गष्ठानां धावमानानां कुच्लरारणां निव- 

तताम् । स्ताः ख प्रहश्यन्तं तत्र तत्र विशस्पते ॥ २२ ॥ 

गद्धभिरसिभिः प्राररवाशीश्वानतपर्वभिः । जुः पररः तते 

छतियाः कालचोदिताः ॥ २२॥ व्रपरे वाह्भिवौरा नियुद्ध 
कुला युधि! वद्धा समसव्वन्त आयसैः परिष्व ॥२४॥ 

सुष्टिभिर्जालुभि ग्रैव तक्तेः कीरीरदिसास्मते । अन्योऽन्यं जच्रिरे 

वौरास्तावकाः पाण्डरैः ख ॥ २५ ॥ पतितैः पाल्यमानेश्च विक्त 

ट्ृद्धिश्च भूतसे! दोरमायोधनं ज्ञे तत्र तत्त नरेश्वर ॥ २६ ॥ 

विरथा रयिनश्रात्र निद्खिंएवरषारिणः। अन्योऽन्यमभ्यधावन्त 

मर खर वतरैषिणः ॥ २८७ ॥ ततो दुश्यरषनो राजा कालिङञवंधभि- 

ततः। पएरष्कुल्य ररो मौ पारडबानभ्यवन्षत ॥ र्य ॥ तयैव 

पाण्डवाः स्व परिवाय्यं ठकोदरम् । मौसमभ्यद्रवन् क्रा रणो 
रमसवाद्नाः ॥ २९ ॥ 

द्रति भौ्षपवरि मौखवधपवेषि सङ्कलयुदध 
सप्रतितमीऽध्यायः ॥ ॐ° ॥ 

कप्त 

सच््रय उवाच । दृष्टा मौखेख संशुक्तान् श्नावृनन्धा्च पाथि- 

वान् । समध्यधावद्राङ्रवमुदतास्तो घन्यः ॥ ९ ॥ पाञ्चजन्य्य 

निर्घौप्ं धनु गारुष्वस्य च । घ्वजञ्च दृद्रा पार्थस्य सर्वान्न 
भयमाविशत् ॥ २॥ सिंदलाङ्ग.लमाकाशे ज्वलन्तमिव पवतम् । 



भै भ पन्वं । ५०९ 

# [8 (र् £ 

श्रसष्नमान तन्ते धूमकेतुभिवोस्यितम् ॥२)॥ वद्वस् चितञ्च 

दिव्यं बानरलत्तणम् । अपश्याम महाराज घ्वजं गाणर्डो वधन्वनः 

॥ 8 ॥ विद्युतं सेषमध्यश्ां भ्नाजमानाभिवाम्बरे । ददृशुर्गां 

योधा रुक्छषष्टं महाख्घे॥१५॥ श्शुख्म शं चास्य एक्रस्मे- 
कावित् । सुघोरं तलयोः ब्द निच्नतस्त्र वादिनम् ॥६॥ 

पचश्डवातो यथा मेदः स्विदटात् सनयिल्लमान् । दिशः संफ्ावया- 
५ ५, ५९ [९ 

मास एवैः समन्ततः ॥ ० ॥ यभ्यघावत गाद्यं भेरवास्तो 

धनच्यः। ददिष प्राचो प्रतोचौञ्च म जानीमोऽस्वमोदिताः ॥८्॥ 

कान्दिगभूताः खान्तपला दताण्डा इतचेतवः। अन्धोऽन्यमभि- 

संश्खिष्य योक्षासे सरत् ॥<॥ सौपरभेवाभिलीयन्ते खन 
2९ ॐ, £ न ० 

सवस्तवादजेः । तेष्ामान्तायनमभूद्धौपसः शान्तनवो रणे ॥१०॥ 

समुत्पतन्ति वितस्ता रथेभ्यो रयिनस्तथा। सादिनश्राव्चपृटेभ्यौ 

भूमौ चापि पदातयः॥१९॥ शला गाण्डीवनिर्घोषं विसप- 
8 [म ४ 

{ज्ितमिवाशननैः। सवसेन्यानि भौतानि व्यवलीयन्त मारन् ॥१२॥ 
विम = >> न, 1 

अथ काम्बोजजेरष्वभदद्धिः शीघ्रगामिभिः । गोपानां वड्ध- 
ॐ 0 ‰, ॐ €. = ॐ & ५९ 

सादस्ेवलेर्गोपायनेतः ॥ ९२ ॥ मट्रसौवौरगान्धारेरेगन्तश् 
किएस्पत € + त ॐ, (+ ~ ४ 

किशणस्पते 1 सवकालिङ्गखुख्ये् कखिड़शिपतिद्ठतः॥ १६ ॥ 

नानानरगस्तौघेन दुःणसनपुरःसरः । जयद्रथश्च ठपतिः शद्धितः 
= द, 

सर्वराजभिः ॥ ९५॥ यारो दराश्चैव तव पुतेण चीदिताः। 
चतुङ्कणएसद्दसखाणि सौवलं पञ्यैवारयन् ॥ ९६ ॥ ततस्ते सिताः 
सरद विभक्तरथवाद्नाः! पाण्डवाः समरे ज्तस्तावकान् मरत- 
।५। ¢ = > = क) क 

घभाः ॥ ९७ ॥ रथिभिवारणरण्वः पाट्ातेश्य अन दितिम् । शौर - 

भायोधनं चक्र मब्दास्ररुटम र्जः॥१९८॥ तोमरप्रासनारातच- 
गजाष्वरथयोधिनाम् । वलेन महता मोम: समतव्नत् किरी. 

^ सेने (६, 

टिना॥ ९९ ॥ यावन्यः काश्िरष्लेन भौमक्षिनेन सुन्धवः । अजा!त- 

लुभ द्राखाशषभेण यषल्िना ॥ २० ॥ सदपुलः सहामः 



५.०२ भद्धाभरतम् ) 

प्रतयेनं समसव्जत । विक सदशविेन चितसेनः शखिर्डिना 

॥२९॥ मत्सया दुर्योधनं जग्मुः एकुनिञ्च विशाच्छते। दुपद् 

श्किलानख साल्यकिश्च महारथः ॥२२॥ द्रोणेन समपव्चन्त 

सपुत्रे महहालना। कृपश्च कृतवम च ष्टयस्तमभिद्रूतौ ॥२२॥ 

एवं प्रत्राजिताश्वानि भान्तनागरथानि च । समसष्नन्त भुद्धानि 

तत्र तत्र समन्ततः ॥ २४ ॥ निरभ्न विद्युतस्तौत्रा दिश् रजसा 

व्रताः । प्रादुराखदहोल्काश्र सनिष्राता विशस्पते ॥ २५ ॥ प्रादु- 

ऽसौ महादातः पशवः पपात च। नभस्यन्तदमे सूथः सैन्येन 

रजसा छतः ॥ २६ ॥ प्रमोदः सवेभूतानामतौव समपयत। 

रजसा चाभिभूतानामसजासेश् युध्यताम् ॥ २७ ॥ वोरवाद्ध- 

विर्ष्टानं सं्बवावरणमेरदिनाम्। संद्धाद्ः धरजासानां तुमुलः 

समपयत ॥ र्य ॥ प्रकाग्रं चक्र राकाशसुद्यतानि भुजो त्तमैः। 

नचवविसलामानि पखाणि भरतम ॥ २९ ॥ आभाणि 
विचित्राणि स्क्रजालक्तानिच। सम्पति सर्वासु चर्माशि 

भरतम ॥२०॥ सवय निर्हि: भाद्यमानानि सर्वशः । 

दित सर्वाखटश्यन्त शरौराणि भशिरांस च॥२९॥ भमचक्रात्त- 

नडा निपातितमद्दाभुजाः । इत्वा: पृथिवौ जगम्मुसत 
तत्र महारथाः ॥ २२ ॥ परिपैददयाश्वात कैचिच्छस्तकरतव्रणाः । 

रथाश्च परिवत्तन्ते हतेषु रथयोधिषठु ॥३३२॥ शराहता भिन्न- 

ददा वदयोक्ता दयोत्तमाः। भुगानि पथ्ैकघन्त तत्न तत्र हि 
भारत॥ ३४ ॥ ग्दश्यन्त ससूताश्च साण्ठाः सरथयोधिनः। 

एकेन वलिना राजन् वाणेन निदूता रणं ॥ २५॥ गन्धं हस्ति- 

मदखावमाघ्राय ववो ररो। सन्निपाते वलोघानां वातमाददिरे 

गजाः ॥ २६ ॥ सतोरणमद्दामातैः पव ्धश्च गतासुभिः । बभ्रू- 

वायोधनं न्तं नाराचामिदीर्मसीः ॥ २.७ ॥ सन्निपाते वलौषानां 
चोदितीवैरवार शेः । निधेतयंधि सन्नाः सयोधाः सध्वजा गजाः 



भीमपन्वः । २०द् 

॥ ३८ ॥ नागराजोपम दस्तीनरीराच्िष्य संयुगे । व्यटश्यन्त मदा- 
राज सग्ग्नरथकूवराः ॥ ३९ ॥ विष्णैर्सरथजालाश्च कैशेन्वा- 
तिष्य दन्तिमिः। दूमश्णखा दरपाक्तिष्य निष्िष्टा रथिनो रण 
॥ 8० ॥ रथेषुच रथान् युद्धं संसक्ता वरवारणाः, विकर्षन्तो 
रिणः सर्वाः संपेतुः स्वश्ब्दट्गाः॥ 8९ ॥ तेषां तथा कषताच 

गजानां सपमावभो ! सरःस॒ नलिनौजालं विषक्रमिव कताम् 
॥ ६२ ॥ एवं स्ङ्छादरितं तत्र वभरूवायोधनं मदत् । सादिभिश्च 

पदातैश्च सष्वरीश्च मद्दार यैः ॥ 8३ ॥ 

दरति मौखपवणि भौष्वधपर्वरि सक्कलयुङ 
एकसप्रतोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 

सच्छय उवाच । शिखण्ड सदह मत्सन् विराटेन विश्ा- 
स्पते। भौस्रमाशु मह्ेष्वासमाससाद स॒दुञयम्॥२॥ द्रोणं 
कपं विकणंख महेष्वासाम् महावलान्! राक्गश्नान्यान् रणे 

शूरान् बह्हनार्च्छदनच््रयः ॥२॥ सैन्धवञ्च मद्धेष्वासं सामात्य 

स्ह वन्धुभिः। प्राच्या दाच्िणाव्यांश्च भूमिपान् मरतषंभ ॥३॥ 
छत्रच ते महेष्वासं दुर््यधनममणम् । दुःसदश्यैव समरे भौम- 

सेनोऽग्यवत्तत ॥ ४ ॥ सहरेवद्य शकुनिसुलकच्च महारथम् ! 
पितापलौ मद्ेष्वासावभ्यवतत्तत दुजयौ ॥ ५॥ । युधिष्ठिरो महा- 

राज गजानौवं मददारथः। समवत्तत सङ्के तेण निकतस्तव 
॥६॥ माद्रौएतस्तु नकुलः शूरः संक्रन्दनो थुधि। लिगत्तानां 
रथोदारः समरुच्नत पाणडवः ॥ © ॥ अभ्यवनतन्त दुवरमाः समरे 
पालुकैकयान् । साद्यक्रिशेकितानद् सौभद्रश्च महावलः॥ ट ॥ 

धृष्टकेतुश्च समरे रात्तस्श्च षटोत्वचः। पत्राणां ते रथानौकां 

प्रत्युयाताः खदुल्जयाः ॥ < ॥ सेनापतिरमेयात्ा षटद्युम्नो महा - 
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रथः। द्रीरेन समर् राजन् समोयायोग्रकमणा॥ १० ॥ एव- 

सेते महेष्वासारलावकाः पाण्डवैः सद । सभेल्य समरे शूराः 

सब्यद्दारल्च चक्रिरे ॥९९॥ मध्यन्दिनगते सव्यं नभस्थाक्लता- 

ङ्ते। कुरपः पाण्डबियाश निजघ्ररितरेतरम् ॥ १२॥ घ्वजिनी 

सेमचितराङ़ग विचरन्तो रणाजिरे। सपताका रया रेजवयाच्र- 

परिवारकाः ॥ १३ ॥ सभेतानाञ्च समरे जिगौषुां परस्सरम् । 
वभ्रूव तुमुलः शब्दः सिंदानाभिव गन्ताम् ॥ १४ ॥ तत्राङ्गतः 

मपश्याम सष्यृद्ारं सुदारूणम् । यमकुवन् रणा वौ राः च्याः 

कुरुभिः सड ॥ १५ ॥ नेव खं न दिशो राजन्न सूयं श्तुतापन। 

पिरिश्ये वाप्यपश्याम परमतो : समन्ततः ॥ १६ ॥ शक्तीनां 

विमलाग्राणां तोमराणां तथास्यताम्। निद्खिंणनाच्च पौतानां 

नौलोत्यलनिभाः प्रसा: ॥ १७ ॥ कवचानां विचित्राणां भूषणानां 

प्रसास्तथा। सं रिश प्रदिव भासयामास॒रोजसा ॥ १८ ॥ 

वपुसिख् मरेन्द्राणां चन्द्र ससमप्रभे :! विरराज तदा राजं 

स्तत्र तत रफाद्गनम् ॥ १८ ॥ रथयस्दा नरव्याघ्राः समायाताश्च 

संयुगे विदेः समरे राजम् खडा दरव नभस्तले ॥ २० ॥ 

सैपस्तु रथिनां खेटो भौमरसेनं मदावलम् ! अवारयत संक्रद्धः 

सर्वसैन्यस्य पश्चतः॥ २९॥ ततो भौसविनिरमुक्ता सुकरणुह्धाः 

रशिलाश्रिताः। अभ्यघ्नन् समर् ममं तैलधौताः सुतेजिताः ॥२२॥ 

तस्य क्ति मद्दावेगं मौमकनो मद्दावलः! त्रु बाभौविषरसङ्गा्णा 

प्रेपयामास भारत ॥ २३ ॥ तामापतन्तौः सदसा रुकदण्डां 

दुरासदाम् । चिच्छेद समरे भोः शरः सन्नतपषभिः ॥ २8 ॥ 

ततोऽपरेण भङ्ञन पीतेन निपितेन च । कामक भौमरेनस्य दिधा- 

चिच्छद भारत॥ २५ ॥ साद्यकिस्तु ततस्त॒ख भौपममासाद 

संयुग । आक प्रित स्तौच्छ निं गिते स्तिम्मतेजने; ॥ २६ ॥ पर - 

वद्ध भिरानच्छत् पितरं वे जनाधिप। ततः सन्धाय वं तौच 
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श्र परमदास्णम् ॥ २७॥ वार्ष्णेयस्य रथाद्धौप्मः पातयाम 

सारथिम् । तस्याश्वाः प्रदरूता राजन् निहते रथसारथौ ॥२८॥ 
तेन तेनेव धापन्ति मनोमारुतरं दसः । ततः सैन्यस्य सर्वस्य 
निखनस्तुमुलोऽभवत् ॥ २९ ॥ दहाददाकारश्च स्ज्ञक्ते पाण्डवानां 
महात्मनाम् । ग्सिद्रयत ग्द्धौत यान् यच्छत धावत ॥ ३० ॥ 

इव्याखौत्तुमुलः शब्दो युयुघानरयं प्रति। एतद्किन्देव काक्ञे तु 
मौप्रः शान्तनवस्तदा ॥२३९॥ यवधौत् पाण्डवं शेनामासरै- 
मिव तत्रदहा। ते वध्यमाना भौष्पण पाञ्चालाः सोमकैः सद्ध ॥२२॥ 

रथ्यां शुखं मति ज्ञा सौपरभेवाभिनदुद्ुबः। %ष्टयुस््सुखाशापि 
पार्थाः शन्तनयं रण ॥ २२ ॥ गअ्भ्यधावन् जिषांसन्तस्तव पुत्र्य 
वाद्दिमीम् । तथेव तावका राजन् भौद्रोणमुखाः परान् । 
सभ्यधावन्त वेगेन ततो गु द्मवन्तत ॥ ३8 ॥ 

दरति भौष्पपवखि मीसमवधपवशि भोष्पपराक्रभे 

{दसप्रतोऽध्यायः ॥ अ>॥ 

सच्छञय उवाच । विराटोऽथ त्रभिवनीर्मसनाच्छन् महा 

रथम्! विव्याध तुरगाश्वास्य लिभिर्वासीर्मन्ारयः॥१॥ तं 

प्रत्यविध्यद् पभिर्मीमः शान्तनवः शरः । सक्मपुद्ध ५ हेष्व सः कृत- 

हस्तो महाबलः ॥२॥ द्रौरि्गंण्ड्यैवश्षन्वानं मौमसन्वा मदा- 

रथः। अविष्यदिषुभिः प्रड़भिध्ट्दस्तः स्तनान्तरे ॥ इ ॥ 
कामकं तस्य विच्छद फाल्यनः परवौरदा। अविध्यच शं 
तौच्छः पञ्चभिः शतुकर्षणः ॥ 8 ॥ सोऽन्यत् कार्मुकमादाय 
वेगवान् क्रोधसूच्छतः अ्व्यमासः पार्थन काभकच्छद- 

मावे ॥ ५॥ अदध्यत् फ़राल्बुनं राञन् नवत्छानि शितैः यरः । 

वाखदेवञ्च सया विव्याव परसरेयुभिः॥&॥ ततः क्रोधाभि- 
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तानाः सड कृष्णेन फाल्गुनः! रौषसुष्णच्च निष्ठस्य चिन्त- 
चिल्ला सुह्धमं द्धः ॥७॥ धतुः सम्पौडप वामेन करेणामित्रकषे णः । 
गाण्डीवधन्वा सक्र धः शितान् सन्नतपवणः ॥ ठ ॥ जौवितान्त- 
करान् घोरान् समाधत्त शलो मुखान् । तैस्तु समरेऽविध्यदू- 

द्रौणिं वलवताम्बरः॥ < ॥ तस्य ते कवचं भिल्ला पएुः शौ खित- 

मावे । न विव्यथे विनिभिंनी द्रौ खिमाँरुडौ बधन्बमा ॥ १० ॥ 
तथैव च शरा न् पार्थे प्रतिमु्न्नविद्वलः। तश्योस समरे 

राजंस्ातुमिच्छन् मद्ाल्रुतम् ॥ ५१९ ॥ तस्य तत् समदत्कमं 
शशं सुः कुरुसत्तमाः। यत् कृष्णाभ्यां समेताभ्यामभ्यापतत संशुगे 

॥ १२॥ सदि निल्यमनौकैषु युध्यते भयमास्ितः। गसवग्रामं 

ससं हार द्रौ णात् प्राप्य सुदुलौसम् ॥ ९३॥ ममाचाथ एतो चेष 
द्रोणस्यातिप्रियः सतः। ब्राह्मणश्च विपण माननौयो ममेति 

च ॥ १8 ॥ समास्थाय मतिं वोरो वोभलुः शतरतापनः । कां 
चक्रो रथयेष्ठो मरदाजसुतं प्रति॥१५॥ द्रौणिं द्यक्ला ततो 

युद कौन्तेयः श्वेतवाहनः । भुधुषे तावकान्निन्नस्रमाणः 
पराक्रमौ ॥ १६ ॥ दुर्योधनस्तु द्सिर्गा्च पतेः भ्रलाभितैः। 

भौमसेनं महेष्वासं रुकनपुद्ध; समदैयत् ॥ १० ॥ मीमरेनस्तु 
सत्र द्धः परासुकरणं टृढ्म् । चितं कामुंकमादत्त परांश्च निभि- 

तान्दए ॥ १८ ॥ आकरं प्रद्ितै तौच ई गितैस्तिम्मतेःजपैः । 

्रव्यग्रस्तौचएमाविध्यत् कुर्राजं मोर श ॥ १९ ॥ तस्य काञ्चन- 

सूत्रस्त् एर; परितो मशिः। ररजोरसि खि सूर्यौ ग्रहैरिव 

समावतः ॥ २० ॥ पुत्रस्तु तव तेजसौ भौमसेनेन ताड्तः। 

नारष्यत यखा नागस्तलशब्दं समोरितम्॥२९५॥ ततः शर 

महाराजं रुकपु्गः पिलाभ्रितैः। भौमं विव्याध स्र बस्वाय- 

माणो व्लथिनीम् ॥ २२॥ तो युध्यमानौ समरे ॐ्ममन्योऽन्य- 

विद्दतौ । एतौ ते देवसङ्काभौ व्यरोदेतां मद्धाबलौ ॥ २ ॥ 
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चित्रकषेनं नरव्याघ्रः सौमद्रः परवौरद्ा। अविध्यन्निशितैर्वाणः; 
एुसमितच् ख्प्रभिः॥२६॥ सल्त्रतच्च सप्रत्या विद्धा शक्रसमो 

युधि। गृल्यन्निव रणं चौर आत्ति नः समजौजनत्॥ २५॥ 

तं प्रल्यविष्यद्रभिथितरश्षनः शिलौसुखेः। सत्यव्रतश्च नवभिः 

एरुमितश्च सप्रभिः॥९६॥ स विन्न विन्षरव्रक्तं तुसंवारण 
मदत् ! चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं कामुकमाकुनिः ॥ २७॥ 
भित्वा चास्य तनुताणः शएरेणोरस्यताडयत्। ततस्ते तावका 

वोरा राजपुत्रा महारथाः ॥ २८॥ समेत्य युधि संरव्धा विविध- 

निश्तिस्तदा । तांश्च सवां उक् र स्तो चएल्जघान परमास्ववित् ॥२९॥ 
तस्यद्ृष्ातु तत्कम परिवन्नुः सुतास्तय) ददन्तं समरे योधां- 

स्तव कच्च यथोलणम् ॥२३०॥ ग्पेतशिणिरे कासे समिद्वमिव 

पावकम् । अभ्यरोचत सोभटद्रस्तव सन्याने पातयन् ॥३९॥ 

तत्तस्य चरितं दद्रा पौत्रस्तव विश्ास्पते। लच्छयणं ोऽभ्यपतत्तूश 

सालतौपुलमावें ॥ २२ ॥ गभिमन्युस्तु संक्रुदो लच्छसः शुम- 
लन्तरणम् ! विव्याध विशिखः षड भिः सारथि महारथः ॥२२॥ 

तय्चैव लच्छणो राजन् सौभद्रं निशितैः एरेः। अविध्यत मद्दा- 

राज तदद्धतमिवाभवत् ॥ ३8 ॥ तस्याण्बांश्तुरो दला सार- 

यिद्ध मद्दारयः। अभ्यद्रवत सौभद्र लच्छण' निशितः शरीः 
॥ ३५॥ हताश्वे तु रथे तिषं्ृच्छसः परबौरहा ¦ शक्तिं 
चिश्षेप संक्रद्धः सौभद्रस्य रथं प्रत ॥ २६॥ तामापतन्तों सहसा 
घोर पां दुरासदाम् ! अभिमन्युः पर स्तोच्छरौ खि च्छ् द भुजगो- 

पमान् ॥ ३७ ॥ ततः खरमारोप्य लच्छण' गोतमस्तद्ा 4 

अपवाद रयेनाजौ सव॑सेन्यस्य पश्चतः॥३८॥ ततः समाकुले 

तस्िन् वन्तमाने मदामधे। अभ्यद्रवन् जिघान्तः पर स्यरवमै- 

छ्िणः॥ २३०2 ॥ तावकाश्च महेष्वासाः पार्डवाश्च महार्थाः। 

जनतः समरे प्राणात् निजन्नुश्तिरेलरम् ॥ ६० ॥ मुक्तकेशा 
२७ भौ 
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विकवचा निरथाच्छिन्नकाम्काः। वाद्धभिः समथुषयन्त रच्छ: 

कुरुभिः सद्ध ॥ ४९१ ॥ ततो भौष्मो मदावाद्धः पाण्डवानां मडा- 

त्मनाम्! सेनां जघान सक्रडो दिव्ये रसरमदहावलः॥ ६२ ॥ 

तिष्वरैर्मजेस्तत्र नरेरश्चैश्च पातितेः। रथिभिः सादि भिगैव 

समास्तौश्चत मेदिनो ॥ ४३ ॥ 
दूति भौष्मपर्वणि मौष्वधपवणि दन्दयुद 

तिसप्रतोऽघायः ॥ ७२ ॥ 

सच्छय उवाच! गथ राजन् मदहावाद्धः सात्यकियुखदुमदः। 

यिकृष्य समरे चापं भारसाधनमुत्तमम् ॥ ९॥ प्रामुञ्चत् पष 

संयुक्तान् प्ररानाभौ विपोपमान् । प्रगाढं लघुचितच्च दयन् 

हस्तलाघवम् ॥ २॥ तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांश्च सुश्चतः । 

आददानस्य श्रूयश्र सन्दधानस्य चापरान् ॥२३॥ च्तिपतश्च एरां- 

स्तस्य रणो शलून् विनिश्रतः। दभर रूपमल्यथं मेघस्येव प्रवप्रेतः 

1 8॥ समुरौथन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः! रथाना- 

मथुतं तस्य प्रेषयामास भारत ॥५॥ तास्तु सर्वान्महेष्वासान् 

साल्यकिः सत्यविक्रमः! जघान परभेष्वएसो दिव्य नासेण वोध्य- 

वान्॥६॥ स कला दारुणं कमं प्रदौतग्ररासनः। आस 

साद् तती वौरो भूरिखवसमादवे॥9॥ सदिसन्द्श्य सेनां 

ते युुधानेन पातिताम् ! अभ्यधावत सत्राल्धः कुदछणां कोत्ति- 

वद्धनः॥ ८॥ इन्द्रायुधस्वसख तत् स विफाय्ये मददतुः। व्यण्- 

जदच्रसक्काशान् शरानाशेविषोपमान् ॥ < ॥ सहस्रणो मदा- 

राज दभयन् पाणिलाषवम् । शरांस्तान् सल्युसं सान् सात्य- 

स्त पदानुगाः ॥ ५० ॥ न विषद्धस्तदा राजन् दुदरबुस्ते खम- 

न्ततः! वद्दाय समरे राजन् सात्यकि गुखदुमेदम् ॥ ९९ १ 





२९१ महाभारतम् ) 

आरोपयद्रथं तख पश्यतां सवंघम्विनाम् । तस्िंस्तदा वत्तनानै 

रणं मौष्मं महारथम् ॥२९॥ अयोधयन्त संरत्धाः पाण्डवा 

मरतप्रभ। लोहितायति चादिदे लरमाणो धनच््नयः ॥ २० ॥ 
पञ्चवि एतिसाहस्रान्निजघान महारथान् । ते दि दुर््योधना- 
दिष्टासदा पाथंनिवदंणे ॥ ३९ ॥ सम्याप्येव गता ना एलभा 
द्व पावकम् । ततो मत्याः केकयाश्च धनुर्वेदविशारदः ॥२२॥ 

यरिवलुस्तद्ा पाथ सहतं मदारथम्। एतलिन्नेव काकले तु 
सूर्थऽस्तमुपगच्छति ॥ ३३ ॥ सर्वेषां कैव रीन्यानां प्रमोदः 
समजायत । अवहारं ततश्चक्रं पिता दिवत्रतस्तव॥ ३४७ ॥ 
सन्धाकाले मद्दाराज सैन्यानां खान्तवाइहनः । पाण्डवानां 

कुरणाञ्च परससरसमागमे॥२५॥ ते रेने मयसंविने ययतुः 

खन्निषेएनम् । ततः खशिविर ला न्यविषं स्त्र भारत । पाण्डवः 

रुच्यः सा" कुर्वख यथाविधि ॥३६॥ 

इति भोपम्रपय णि मौणरवधपवेणि पञ्चमथुल दिवसावद्दारे 

चतुःसप्रतोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 

स्य उवाच । विद्ध्य च ततो राजन् सहिताः कुस्- 

पाण्डवाः! व्यतीतायां तु शवेय्या एनसुद्धाय निर्ययुः ॥ ९ ॥ 
तत्र शब्दौ मदानासौंत्तव तेषाञ्च भारत। युज्यतां रथसुख्यानां 
कल्यतां तैव दन्तिनाम् ॥२॥ सन्नद्चतां पदातीनां दयानां 
चेव भारत । शहुन्दुभिनिषोषास्तुसुलाः सर्वतोऽभवन् ॥ २ ॥ 
ततो भुधिष्ठिरो राजा ्ष्टययुश्जमभाषरत । व्यं व्य. मदा- 
वाष्टो मकरः श्लुतापनम् ॥ 8 ॥ एवसुक्तस्तु पार्थेन ष्टदयन्नो 
महारथः। व्यादिरैए महाराज रथिनो रथिनाम्बरः॥१५॥ 
भिरोऽश्रदुपदस्तस्य पाण्डवश्च घनच््यः। वचच्चुपौ सुष्दरेवश् 



भीष पन्वं । २११ 

नकुलश्च म्दारथः॥ & ॥ तुर्डमासीदु महाराज भौमरसेनों 

महावलः । सौभद्रं दरोपरेयाश्च रात्तषश्च घटोत्कचः ॥ ॐ ॥ 

सात्यविकैमराजच व्यग्रौवां समास्थिताः! पष्ठमासौत् महा- 
राज विराटो वादिनौपतिः॥८॥ ््टयम्तेन सहितो महत्या 
समया ततः। कैकेया श्नातरः पञ्च वामं पक्त समाखिताः॥९॥ 

धरष्टकेतुर्मर व्या्रघेकितानश्च वौश्थवान्! दत्तिणं प्माखित्य 

स्थिता व्यस्य रच्णे॥ १०॥ पादयोस्तु महाराज स्थितः 

खौमान् महहारयः। कुन्तिभोजः शतानौको मत्या सेनया छतः 

॥ ११ ॥ र्खिर्डी त॒ मद्ेष्वाखः सोमकैः संततो वलौ । इरावांश्च 

ततः पुच्छं मकरस्य व्यवसितो ॥ १२. ॥ एवभेतं महाग्य ं व्यूद्य 
भारत प्राणडवाः । सूर्ख्योदधे महाराज एनय द्धाय द शिताः ॥१२॥ 
वोरवानभ्यगुस्तृख रस््श्व रयपत्तिभिः । समुच्छ्रितौ च्वैरीन्कतैः 

शस्तैश्च विमल शतैः ॥ १४ ॥ व्यूढं दृष्ठातु तत् सैन्यं पिता 

देवव्रतस्तव । त्रौच्ेन मता राजन् प्रत्यव्यूहत वादिनौम् 

॥ १५ ॥ तस्य तुरड महेष्वासो भार दा जो ऽभ्यवत्तत । ग्ष्वल्यामा 

कृपश्चैव चक्ुरास्तानरेग्वर ॥ १६ ॥ कृतवा तु सद्धितः काम्बोज- 
वरवाद्िकैः। शिरस्यासौन्तरखरषट र्टः सवंधलुषताम् ॥९०॥ 
ग्रौवायां शरसेनस्तु तव पुत्रश्च मारत। दुर्योधनो महाराज 

राजभितेदह्धभिवुंतः ॥ १८ ॥ प्रागच्योतिषस्तु सहितो मद्रसौवौर- 
केकयैः । उरखश्रन्रखष्ट मत्या सेनया तः ॥ ९९ ॥ सखशे- 
नया च सद्ितः सुगर्मा प्रख्यलाधिपः । वामं पक्तुं समाथिल्य 

दशितिः समवस्थितः॥ २० ॥ तुषारा यवनागरैव काञ्च सद 

चूलिकैः। दचिणं पर्षमायिल्य स्थिता व्यु दस्य भारत ॥ २९ ॥ 
खता एताश्च सोमदत्तिश्च मारिष। व्य. हस्य जघने तसू 
रत्तमाणाः परस्परम् ॥२२॥ ततो युद्धाय सच्ग्मुः पाण्डवाः 
कौरवैः सुह ! सूर्योदये महाराज ततो जुद्मवत्तत ॥ २२ ॥ 



२१२ नष्टभारतम् 

प्रतौय् रथिनो नागा नागांश्च रथिनो युः । दयारोदहान् दया 
यैव रथिनश्चापि सादिनः ॥२8॥ सादिनश्च हयान् राजन् 

कुच््नरां ग्र महहारणं। इस्यारोरहान् तथा राजन् गजिनश्वापि 

सादिनः ॥ २५॥ रथिनः पतिभिः साद्व सादिनश्चापि पत्तिभिः। 

अन्योऽन्यं समरे राजन् प्रयषावन्नमषिताः॥ २६॥ भौमसेना- 

सनयमैयु्ता चान्यैम॑दारयैः । शोभते पाण्डवौ सेना नचतैरिकः 
शवरौ ॥ २७ ॥ तथा भौसङरपदरोण एल्यदुर््योषनादिभिः। तवापि 
विवभौ सेना ग्रहैर्यौरिव संतता ॥२८॥ भौमशेनस्तु कौन्तेयो 
द्रोणं दृष्टा पराक्रमी । गभ्ययाच्नवमरप्व"मारहाजस्य वाद्दि- 

नीम् ॥ २2 ॥ द्रौ णस्तु समरे क्रू बो मोमं नवभिरायसैः । विव्याध 
समरे राजन् मर्मारद्धिश्य वौयवान् ॥२०॥ टृद्ादतस्ततौ 

भौमो भारदाजेन संयुगे। सारयिं प्रेषयामास यमस्य सदनं 

प्रति॥३९॥ स सङ्द्य खयं वाहान् भारदाजः प्रतापवान् । 

व्यधमत् पाण्डवौ सेनां तलराभिभिवानलः ॥ २२ ॥ ते वध्यमानः 

द्रोणेन भोसेण च नरोत्तम। ख्कल्याः कैकयेः सा पलायन- 

पराभवन् ॥ ३३ ॥ तथैव तावकं सैन्यं मौमार्जुनपरि क्तम् । 
सुद्यते ततर तत्रैव समदेव वराद्गना ॥ ३९४ ॥ अभिद्येतां ततः सेने 

तस्मिन् वौरवरत्तपे। ग्रासोदयतिकरो षोरस्तव तेषाञ्च भारत् 

॥३९५॥ तदस्न्तमपश्याम तावकानां परैः सद । एकायनगतः 

सवे यदयुध्यन्त मारत ॥ ३५॥ प्रतिसन्धाय चासखाणि तेऽन्यो- 
न्यस्य विश्णस्पते। युधः पाण्डवाश्रैव कोर वाश्च महाख्पे ॥२.०॥ 

दति भौष्मपवंणि भौष्वधपवणि षष्ठि वसभुदारग्ये 
पञ्चुसप्रतोऽध्यायः ॥ ०५ ॥ 

[भौ 



भीश्मपन्च । २१ब् 

छतराष्उवाच। एवं वद्धगुणं सेन्यभेवं वद्धविधम्परम् 1 

य देतययाशास्तरममो ष्व स्य ॥ ९॥ धष्टमस्ाकमत्यन्त- 

मभिकामच्चनः सदटा। प्रहमव्यस्नोपेतं पुरस्ताद् दविक्रमम् ॥२॥ 

नाति्द्ञमवालञ्च न कृशं न च पौवरम्। लघघ्तत्तायतप्रायं 

सारगातमनामयम् ॥२॥ त्तसनादश्स्तञ्च वद्ध गशसपरि ग्रद्दम् । 

असिद्धं नियुद्ध च गद्ाभु्ध च कोविदम् ॥ ४॥ प्रार्टितोमरे- 

व्वाजौ परिषेष्वायसेषु च । भिन्दिपालेषु शक्तौषु सुशलैषु कत- 

खमम् ॥ ५॥ शसग्रदणविदयासु सर्वासु परिनिष्ठितम् । रोदे 
प्थवस्छन्द् सरणे सान्तरश्रते॥ & ॥ सम्यकाप्रहरणे याने 
व्यपयाने च कोविदम् । नागाश्रबरथयानेषु वद्धः सुपरौच्तितम् 

॥ © ॥ परीच्छ च यथान्यायं वेतनेन पपादितम्। न गोष्ठा 
नोपकारेण न सम्बन्धनिमित्ततः॥ ८॥ न सौदावकेनापिन 
कुलौनपरिग्रदेः। सरदजनमाय्थञ्च तुष्टसत्कृतवान्धवम् ॥ < ॥ 

कतोपकारण्रूविष्टं यशसि च मनखिच। रुजवैश् नरोमुसेय- 
ह्धसो सुख्यकमिभिः ॥ १० ॥ लोकपालोपमैस्तात पालितं लोक- 

विश्रुतैः । वह्कभिः त्ततियेगंप्रं पृथिव्यां लोकसम्मतैः ॥ ९९॥ 

अस्म्ानभिगतेः कामात् सवलः सपदालुगेः । महोदधिभमिवा- 

पूखमापगाभिः समन्ततः ॥ १२ ॥ अरपतचैः पन्तसक्घारे रयेनरी.ख 

संततम् नानासुयोधनं सौमं वादनोभिंतरङ्किणम् ॥ १३२ ॥ 
न्तेपणौभिर्गदा्क्तिश्रर प्रासैः समाकुलम् । ष्वजभूषरणसम्बाधं रत - 

पटसुसद्ितम् ॥ १४ ॥ वाहनैः परिभाव द्धिवीयुवेग विकम्पितम् । 

अपारमिव गज्न्तं सागरप्रतिमं महत् ॥१९५॥ द्रोणमोष्माभि- 
गुपरद्च गुप्तञ्च कृतवर्मणा । कपदुःषणसनाभ्याञ्च जयद्रथर् खै स्तथा 
॥ १६ ॥ भगदत्तविकर्णाभ्यां द्रौणिखौवलव.ह््िकैः। गप्र प्रवीरे 

लौकस्य सारवद्धिमदातलममभिः ॥ १९० ॥ यदहन्यत संग्राभे दिष्ट 

मतर एुरातनम् । नैताटभं समुदगं दृष्टवन्तोऽथ मानुषाः ॥ १८ ॥ 



२१४ महाभारतम् । 

ऋषयो वा सदहामागा पुराणा सुवि सच््रय । ईध्णोऽपि वलौषस्तु 
शुक्तः 'एस्वा्थं सम्पदा ॥ १९ ॥ वध्यते यतर सङ्गमे किमन्यद्धाग- 
धेयतः। विपरोतमिदं सव प्रतिभाति स सचय ॥ २० ॥ उक्तं 

डि विदुरेणेह हितं पथ्यद्च निद्य्रः। नच ख्ह्वाति तान्मन्दः 
एतो दुर्योधनो मम॥२१॥ तस्य मन्ये मतिः पूवं सवेन्नस्य 
महाद्मनः। आसौदयथागतं तात यैन दृष्टमिदं एरा॥२२॥ 
अथ वा माव्यभेवं दि स््रयैतेन सव॑या। एर धात्रा यथाखष्ट- 
न्तत्तथा न तदन्यथा ॥ २३ ॥ 

दति भौष्मपवणि भौखवधपवणि तराष्टचिन्तायां 

षट स प्रतोऽध्यायः ॥ ७& ॥ 
पप्वतानयन्मक नमन 

सच््य उवाच । आलरोश्राच्या राजन् प्राप्रं व्यसनमौट- 
्म्। न हि दुर्थोधनस्तानि पश्चते मरतपभ॥१॥ यानि 
लं दृष्टवान् राजन् धमसङ्गरकारिते। तव दोषात् पुराठत्त 
द्यूतमेतदि शास्यते ॥ २ ॥ तव दोण युचच्च प्रत्तं सद्द पाण्डवैः । 

त्मेवाय फलं भुडच्तु ल्वा किलिष्रमालनः ॥ २॥ आत्मनैव 

कृतं कभं छातमनेवोपमुच्यते । दद वा प्रेय वा राजस्या प्राप 
यथा तथा॥ 8 ॥ तसराद्राजन् स्थिरो भ्रूला प्राप्येदं व्यसनं 

मदत् ।! णु युज्ञ' यथादत्तं शंसतो मम मारिष ॥ ५॥ भौम- 
शिनः खनिप्रर्वाणेरभि्वा मद्ाचम्मम्। आससाद तती वीरः 

सर्वान् दुग्यौधनाजुजान् ॥ ६ ॥ दुःषासनं दु विषदं दुःसहं दुमद 
जयम्! जयसेनं विक्॑ञ्च चितेन सदनम् ॥ ० ॥ चार्- 
चित्रं सुवर्माणं दुष्कस कणंमेव च । एतानन्यः श सुवद्हन् समीप 
खान् महारयान् ॥ ८ ॥ धात्तराष्टान् सुसंक्र दान् दृष्टा भौमो 
मष्डावलः भौेण । समरे गुं प्रविवेश म्दाचसूम् ॥ € ॥ 



भीसपन्न । २१५ 

ग्रथालोक्य प्रतिष्ठन्तं ऊचस्ते सवे एव हि । जीवग्राहं निर्ह्लमो 
वयमेनं नराधिपाः॥१०॥ स तैः पश्ठितः पार्थो भाठभिः 

क्रतनिश्चयेः। प्रजासंहरणे स्थः ्रूरोरिव मदाग्रद्ैः॥ १९॥ 

सम्पृष्य मध्य व्युदस्य न मौः पाण्डवमावित् । यथा देवासुरे 
युधे महेन्द्रं प्राप्य दानवान् ॥ १२॥ ततः एतसहस्राणि रथिनां 

सवे श्सिणाम्। उतानि शरेषरेस्तमेकमनुवन्ररे ॥ ९२३ ॥ 

स तेषां प्रवराम् योधान् स्खश्वरयसादिनः। जघान् समद 

शूरो धात्तरष्टानचिन्तयन् ॥ १६॥ तेषां व्यवसितं ज्ञाला मौम- 
सेनो जि्टक्तताम् । समस्तानां वधे राजन् मतिं चक्र महावलः 

॥ १५॥ ततो रथं ससुत्र्चञ्य गदामादाय पाण्डवः! जान 

धाराणां तं वलौघमद्ास्पेवम् ॥ १६ ॥ मौमसेनं प्रविष्टे तु 

ृ्टयुम्नोऽपि पातः । द्रौ णसुत् खछ्च्य तरसा प्रययो यत्र सौवलः 

॥ १७ ॥ निबाश् महतो सेनां तावकानां नरषभः। आससाद 

रथं शुन्यं भौमसेनस्य संधु ॥ ९८॥ दृष्टा विशोकं समरे भौम- 

सेनस्य सारथिम् । ृष्टयस्नो महाराज दुमना गतचेतनः ॥२९॥ 
यपृच्छदाष्यसंसटी निःश्खसन् वाचमीरयन् । मम प्रारैः प्रिय- 

तमः क्र भौम दति दुःखितः ॥ २० ॥ विग्रोकस्तसु षाचेदं ष्ट युस्नं 
ताच्छल्िः। संस्थाप्य मामिह वलौ पाणडवः सुमरहायलः ॥२.९॥ 

प्रविष्टौ घातत्तराष्टाणामेको वलमद्ाखसंवम् । मामुक्का एस्षव्याघ्र 

प्रौतियुक्तमिरं वचः ॥ २२॥ प्रतिपालय मां सूत नियस्याश्वान् 

मुद्टततकम् । यावरेतान्निदन्बःदय य दमे मदधोयताः॥२२॥ 

ततो दृ गदादस्तं प्रधावन्तं मद्ायलम् । सर्वषरानेव सेन्यानां 

सङ्घः समजायत ॥ २४॥ तसिन् सुतुसुक्ञे युद्धे वक्तमाने महा- 
मये। भिच्ला राजन् महाव्य. दं प्रविविश रखा तव ॥ २५ ॥ 

वि्ोकस्य वचः शल्ला श्ृ्टदयम््ोऽपि पाषंत । प्रल्युवाच ततः स्तं 
दगामध्ये मष्टावलः॥२्६॥ न दि मे जौविकतेनापि विद्यति 

र्ट भौ 



>,१६ मष्भारतम् ! 

परयीलनम् । मीमकेनं रे दिला सेदमुत ज्य पाण्डवः ॥२७] 

यदि यामि विना भौमं किंमां तरं वदिष्यति! एकायनगते 

मौने मयि चावस्थिते युधि ॥ २८॥ अखस्ति तस्य कुव न्ति रवाः 

रक्रपरोगमाः। यः सद्धायान् परित्यज्य खस्तिमानाब्रलेदु हान् 

॥२९॥ समेभमौमः सखा चेव सम्बन्धी च मदावलः। भक्तो 

मे सक्तिमांश्राषटं तसिन्तःरनिषृदने ॥२०॥ सऽं तत्र ममि- 

व्यानि यत्र याते कोदरः निघ्नन्तं मा रिपून् पश्च दानवा- 

निव वासवम् ॥ २९॥ एवमुक्ता ततो वौरो ययो मध्येन भारत । 

समसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमथितैगजैः॥३२॥ स ददं तदा 

सममं दन्तं रिपुवाहिनीम् । ततो तक्तानिव बद्भन् प्रभच््नन्तं 

रर नृपान् ॥३२॥ ते दन्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 

द्ाता रन्तिनरैव चक्ररात्तखरं मदत् ॥ ३९ ॥ दादाकारश्च 

च्छ्रङ्र तव सैन्यस्य मारिष। वध्यतो भौमनेन कतिना चित- 

योधिना ॥ ३५॥ ततः कृताखास्ते स्वे परिवथ्ये वकोदरम् । 

अभीताः समक्रबन्त शस्तं समन्ततः ॥ ३६ ॥ अभिद्रुतं शस्त- 

शतां वरिष्ठं समन्ततः पाण्डवं लोकवोरम् । सैन्येन धरेण 

सुसंतेन दृष्टा वलौ माघ्रत भौमशेनम् ॥ ३० ॥ अथोपगच्छ- 

चछर विच्चताङ्गं पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम् । आश्वासयत् पाषेतो 

मीमसेनं गदादस्तं कालमिवान्तकाल्ते ॥ २८ ॥ निःणल्यमेन्च 

चकार तर्ख॑मारोपयञ्चात्मरये मद्धाा। च्रं परिष्वल्य च 

भमसेमं गआण्वासयामास च श्लुमध्ये॥ ३९ ॥ भ्नातुनथोपैल्य 

तवापि एुत्रस्तखिन् विम सहसभ्य् वाच । अवं दुष्टाला द्रुपदस्य 

य॒तः समागतो भौमसेनेन साक्घम् ॥ 8० ॥ तं याम स्व रुदिता 

निन्त मानो रिपः प्राथंवतामनौकम् । श्रुलाय वाक्यं तमशष्य- 

मागा च्येष्ठान्नया चोदिता षान्नराष्टराः ॥ ४९ ॥ वधाय निष्पेतु- 

सट्ायुषास्ते शुमन्वये केतवो यददुग्राः। प्रस्य चित्राणि धनुषि 



वपिमपन्वः । २९८ 

वीरा च्यानेमिषोतः प्रविकम्पयन्तः ॥ ७२ ॥ शरोरवष्रफ द्रुपदस्य 

एतं यथाम्बदा भूधरं वारिजालेः। निदन्यमानोऽपि रः 

सतीच्छीम॑विव्ययथे समरे चितयोषौ ॥ ४२३ ॥ सुमभ्य् दौणाश 
तवात्मजांस्तया निशम्य वौराममित स्थिताव्रणे। जिषांसरग्र 

दरुपदासजो युवा प्रमो नास्तं युयुजे मद्धारथः ॥ 88 ॥ क्रदो 

अशं तव पुत्रेषु राजन् रै व्येषु यदत् समरे मद्देन्द्रः। ततो व्यसु- 

श्यन्त रणे कृवौराः प्रमो दना स्ता तदुदिसत्वाः ॥ ४५॥ प्रद्ुदुबुः 
कुरवगैव सर्वे सवाजिनागाः सुरयाः समन्तात् । परौतकाला- 
निव नष्टसंच्ञान् मोरोपेतांस्तव पुतान्तिशस्य ॥ 8६ ॥ एतसिन्नेव 

काले तु द्रोणः शस्श्टतां वरः । द्टुपदं तिभिरासाद्य र - 

विव्याध दारुणैः ॥ ४० ॥ सोऽतिविचस्तदा राजन् रणात् 
द्रौखेन पाथितः। यपावादुदपदो राजन् ूर्यकेरमलुस्सरन् ॥ 8 

जिला द्रोणस्तु द्रुपदं शङ दध्मौ प्रतापवान् । तस्य द्ध्म 
श्युला विलेखः सर्वसोमकाः॥ 8६८ ॥ अथ शुश्राव तेजसौ द्रोणः 

रसख्ख्तां वरः। प्रमोदहनास्ेण रणं मोद्धितानाल्जांस्तव ॥५०॥ 

ततो द्रौणो राजग्ध्डौ लरितोऽभ्यावयौ रणात्! तत्रापश्यन् 

महेष्वासो भारदाजः प्रतापवान् ॥५९॥ ष्टयुश्नञ्च भौमच्चः 

विचरन्तौ मद्ारणे। मोष्टाबिष्टांश्चते पुत्रानपश्यत् स मा- 
रथः ॥५२॥ ततः प्रन्ञासखमादाय मोदनास्मप्णतयत्। अथ 

परत्यागतप्राखणास्तव पत्रा महारथाः ॥५३॥ एनयुद्धाय समरे 
प्रययुमीमपारतौ। ततो युधिष्ठिरः प्रा समाद्य स्वसेनिान् 

॥ १५8॥ गच्छन्तु पदवीं त्था भौमपाषतयोयुधि। सौभद्र 

प्रमुखा कीरा र्था दादश दंशिताः ॥ ५५ ॥ प्रदत्तिमभिगच्छन्तु 

न डि श्रुष्यतिमे मनः) एवं ते सुमनुक्षाताः शूरा विक्रान्त 

योधिनः ॥ ५६ ॥ वाठ्मिल्येवमुक्तातु स्वे पुरुषमानिनः! मध्य- 

न्द्िनिगते स्यं प्रययुः सव एव दि ॥ ५३॥ बैीकेथा द्रोपदेया 



२१८ महाभारतम् । 

ृ्टकेतुशच वौथ्थवान् । अभिमन्यु एर सत्य महत्या सेनया ताः 
॥ ५८॥ तेकृला समरे ब्यूद्ं सूचौमुखमरिन्दमाः। विभिदु- 
धान्तिराष्टटाणां तद्रथानीकमादहषै ॥ ५८ ॥ तान् प्रयातान् मदे 
व्वाखानभिमन्युएरोगमान् । मौमरेनभयाविष्टा धरष्टदुम्बविमो- 
दिता॥&°॥ न॑ सन्धारयित् शक्ता तव सेना नराधिप। तदा 
सूच्छ्ाभ्वितादनाहि प्रमदेवाघ्वनि स्थिता॥ &१\ ॥ तेऽभियाय 

महेष्वासाः खुवसतेविकृतघ्वजाः । परौपसन्तोऽभ्यधावन्त ृष्टदयुन्न- 

चकोदरो ॥६२॥ तौ च दृष्टा महेव्वासानभिमन्युपुरोगमान् 
बभूवतुमुदा युक्तौ निच्रन्तौ तव वादिनौम्॥&२॥ दृटा च 

स्टसायान्तं पाञ्चाल्यो गुरुमात्नः । नाशंसत वधं वोरः पुत्राणां 

तव पाषरेतः॥ & ॥ ततो रथं समारोप्य कैकेयस्य ठकोदरम् । 

अभ्यधावत् सुसंक्रडो द्रणएमिष्वस्पारगम् ॥ &५॥ तस्यापि 

पततस्तृणं भारदाजः प्रतापवान्। क्र्.दच्िच्छेद भक्लन धतुः 
शरतुनिसूदनः ॥&६&॥ अन्यां श्च तभो वाणान् प्रेषयामास पाघते । 
दर्ययोधनदहितार्थाय भन्तः पिर्डमनुखरन् ॥ ६० ॥ ग्रथान्यद्धलु- 
रादाय पाष्रतः परवीरहा द्रोणं विव्याध सप्तला रुक्मपुरः 

शिलाशितैः ॥ &८॥ तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामित्रकष णः । 

हयांश्च चतुर स्तृणा चतुर्भिः सायको त्तमः ॥ ६९ ॥ तरैवसखत्यं 

घोर प्रेषयामास भारत! सारथिं चास्य मञ्चन प्रेषयामास ्ल्यवे 

॥ ७० ॥ इताश्वात् स रथात्तृणंमवश्ुल्य महारथः! आसुरो 
मदहावाहरभिमन्योमेदहारथम् ॥ १९ ॥ ततः सरथनागाश्वा सम- 

काम्यत बाह्धिनौ । पश्चतो सौमसेनस्य पापंतस्य च धीमतः ॥७२॥ 
तत् प्रभमं बलं दृष्टा द्रोणेनामिततेजसा । नाक्तुवन् वारयित 
समस्तास्ते महारथाः ॥ ०२ ॥ वध्यमानन्तु तत् सैन्यं द्रौणनं 

नितः धर; व्यभ्रयत्ततर तप्रैव चोभ्यमाण दरवार्थवः॥ २8 ॥ 

तथा ददम च तत् सैन्यं जद्धषे च बलं तव। दृद्ाचा्थद्च 
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सक्र दन्तं रिएुवाहिनौम्। चुक्र्शुः सवतो योधाः साधु 
साध्विति भारत ॥अ५॥ 

दूति भौोप्पर्वरि मौप्वधप्वणि दोणपराक्रमे 

सप्रसप्रोऽध्यायः ॥ ॐ ॥ 

सच्छय उवाच । ततो दुर्योधनो राजा मोदात् प्रल्ागत- 
स्तदा ! शर वर्ः पुनर्मम प्रद्यवारयदच्यतम् ॥ १९॥ एकीभूताः 

पुनशरैव तव पत्रा महारथाः! समेत्य समरे भौमं योधयामास 

सुयताः॥ २ ॥ मौमरनोऽपि समरे सम्पाष्य खरथं प्रति। 
समारद्य मद्ावाड्र्यंयौ यत्र तवाजः ॥२॥ प्रगण््य च मदा- 
वेगः परासुकरणं टृट्म्। चित्रं शरासनं सद्य ररखिव्याध ते 

सुतम् ॥ 8 ॥ ततो दुर्योधनो राजा भौमसेनं महावलम् ! नारा- 
चेन सतीच्छन श्रं भर्मारताड्यत् ॥१५॥ सोऽतिविद्धो मदे 
व्वासस्तवपुल्रेण धन्विना । संरक्तनयनः क्रोधोहेगादाक्ृष्य कामु- 
कम् ॥ ६ ॥ दुर्योधनं चिभिर्वारीर्वाह्लोरुरसि चाप॑यत्। स 

तथाभिदतो राजन् नाचलद्विरिराड्वि॥०॥ तौ दद्रा समरे 
क्रुद्धौ विनिश्नन्तौ परस्सरम् । दुर््योघनासुनाः स्व शूराः सन्क्त- 
जौविताः॥ ८ ॥ संस्मृत्य मन्त्रितं पूव निग्रहं मौमक्णः। 

निश्चयं परम कला निणडौत् प्रचक्रमुः ॥ < ॥ तानापतत एवाजौ 
भौमसेनो मद्दागलः! अभ्य् ययो महाराज गजः प्रतिगजानिव 
॥१०॥ भच त्र दस्तजसखो नाराचेन समदैयत् ! चितन 
महाराज तव पुरं महायशाः ॥ १९ ॥ तथेतरा स्तव इुर्तास्ताड- 
यामास भारतः। णरेर्वह्विषैः सद्य सक्नपु्ैः खवेगिते ॥ ९२॥ 
ततः संस्थाप्य समरे खान्यनौकानि स्वः! अभिमन्युभ्रभ्तयस्ते 
दादश महारथाः ॥ ९३ ॥ प्रेषिता धमंराजेन भौमरेनपद्ालुगाः । 



५ महाभारतम् ८ 

परलयुययुमं हाराज राजपुत्रान् महारथान् ॥ १४॥ दृष्टा रथस्णा- 

सताञ्छरान् सूग्याभिसमतेजसः। सर्वानेव महेष्वासान् भाज- 

मानान् सियाठतान् ॥ १५ ॥ महाहवे दौप्यमानान् सुवखे- 
विक्रतोज््वलान् । तत्यजुः समरे भौमं तव पुत्रा महावलाः ! 
तान्ासष्यत कौन्तेयो जौवमाना गता दति ॥ १६ ॥ 

दति भोप्पवंणि भौख्वधप्वणि भौमपराक्रमे 

अरष्टसप्रतोऽध्यायः ॥ द ॥ 

सचय उवाच । गन्वौय च पुनः सवासतव पुत्रामपौडयत् । 
अभिमन्य॒खच समरे भोमसेनेन संथुतः॥ १॥ पाषतेम च सम्पच्य 
तव सन्यं महारथाः। दुर्योधनप्रथ्तयः प्ररुहौतश्राण्नाः ॥२॥ 
ग्टषमश्चेः प्रजवितेः प्रयथुयंत्र ते रथाः। अपराहे तती राजन् 
मावक्तत महारणः ॥ २ ॥ तावकानाच्च बलिनां परेषाखैव मारत । 
अभिमन्युविकखस्य हयान् हला मदावे ॥ ४ ॥ यैनं पञ्च- 
विं श्लया चुद्रकाणां समाचिनोत्! हताश्वं रथसुतर्ज्य विक- 

सस्तु महारथः॥१५॥ आरुरोह रथं राजंखित्रसेनस्य भाख- 
रम्। स्थितावेकरथे तौ तु भरातरौ कुरुवर्बैनौ ॥ ६ ॥ आर्जुनिः 

भरवर्भिण कादयामास भारत। दुज्योऽथ विकर्खश्च काणि 
पद्धभिरायसैः ॥ ० ॥ विव्याध तेन नाकभ्पत् काश्णिर्भस्रिव 
स्थितः । दुःशासनस्तु समरे कैकेयान् पञ्च मारिष ॥ ट ॥ 
योधयामास राजन्द्र तदद् तमिवामवत । द्रौपदेया रणे क्रा 
दुर्योधनमवारयन् ॥ < ॥ एकैकस्तिभिरानच्छत् एतरं तव विश्ाा- 
ग्यते । पुत्रोऽपि तव दुरर्षो द्रौपदयास्तनयाव्रणे॥ १०॥ सायकी- 

निंरितैराजननाजघान एथक् एक् । तैश्चापि विद्धः शुशुभे सधि- 

देण समुच्ितः॥ १९॥ गिरिः प्रसवणेर्थदद्ररिधातुविमिचित : ॥ 



भौमपन्वं । २२१ 

भीष्मोऽपि समरे राजन् पारडावामां वरू थिनौम् ॥१२॥ -कालया- 
मास वलवान् पालः पशुगणागिव। ततो गार्डीवनिर्षोष्रः 

प्रादुरासौदिशास्यते॥ ९२ ॥ दक्षिणेन वन्याः पार्थस्यारौन् 
विनिक्नतः। उन्तस्ुः समरे ततर कबन्धानि सद्चस्तशः ॥ ९४ ॥ 

कुङणाद्धापि सैन्येषु पाण्डवा नाच्च मारत । भ्ोशितोद् शरावत्त 

गजरौपं हयोर्भिंणम् ॥ १५ ॥ रथनौभिर्मरव्याघ्राः प्रतेसः सैन्य- 

सागरम् । छ्छिन्नदस्ता विकवचा विरेदाश्च नरोत्तमाः॥ १६॥ 

पतितास्तत्र दृश्यन्ते शत शोऽथ सदसरशः। निद ततमातङ्कः 

शोणितौषपरि रते :॥ १७॥ भूर्भाति भरतख पर्वतेरन्विता 

यया । तलाद्ध, तमप्श्यामस्तव तेषाञ्च भारत ॥ १८॥ न तत्रा- 

स्तौत् पमान् कश्चियो योद्! नाभिकाङ्ति। एवं श्रुशुधिरे वौराः 
प्राथंयाना मदद: ।! तावकाः पाण्डरैः साद्व" काङ्माणा जयं 

युधि ॥ १९ ॥ 

द्रति भौष्मपवंणि मीप्पवधपवसि सङ्कलयुद्ं 
एकोनाशौतोऽध्यायः ॥ < ॥ 

सच््रय उवाच । ततो दुर्योधन राजा लोदितायति भारे । 
सङ्गामरमसो भौमं दन्तुकामोऽभ्यधावत ॥१९॥ तमायान्तममि- 

मेच्य वीरं दृद्नैरिणम्। भौमनः ससंक्ग द इटम्बचनमन्र- 
वौत् ॥२॥ ब्र्यस कालः सम्ृपतो वषपूगाभिकाङ्धतिः। अद्य 
त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्र्जसे रणम् ॥३॥ अरय कुन्याः 

परिक्षणं वनवास कृतस््रणः। द्रौपद्याश्च परिक प्ररष्यामि 
ते तयि ॥ ६॥ यतृपुरा मत्सरो शला पार्डवानवमन्यसे। 

तस्य पापस्य गान्धारे पश्य व्यसनमागतम् ॥५॥ कखस्य मत- 
मस्थाय सोतलस्य च यतरा अचिन्् पाण्डवान् कामात् 



5६९ महाभारतम् । 

यथेष्टं कृतवानसि ॥ ६ ॥ याचमानञ् यन्मो हाद्ाणरदमवमन्यरे | 
उलूकस्य समार यददासि च ष्टवत् ॥ॐ॥ तेन लां निरनि- 

ष्यामि सदतं सर्व॑वान्धतैः। पमं करिष्य तत् पातं वत्पुरा त- 

वानसि ॥८॥ एवमुक्ता रुमाञ्रष्य धनुरायम्य चासकृत् । समा- 

दाय शरान् घोरान् मदहाणएनिसमप्रभान् ॥ ९॥ षट् निंएतरसा 

क्रुद्धो मुमोचाशु सुयोधने। ज्वलितानिशिखाकारान् वजकल्मा- 

नजिद्यगान् ॥ १० ॥ ततीऽस्यकामुक्रं दाभ्यां स्तं दाभ्या 
विव्यधे! चतुभिंजवनानशाननय यमसादनम् ॥ ११ ॥ दाभ्याञ् 

सुविक्रष्टाभ्यां शराभ्यामरिमर्दैनः। चिच्छेद समरे छत्रं रान्न- 

स्तस्य रथोत्तमात् ॥ १२ ॥ त्रिभिगैवास्य चिच्छेद ज्वलन्तं ष्वज- 

सुत्तमम्। श्ल तच्च ननादोशरैसतव एतस्य पश्यतः ॥ १३ ॥ 

रथाच स प्वजः खौमान् नानारन्रविभ्रूषितः। पपात सद्दसा 

भ्रमौ विदुव्नलधरादिव ॥ १8 ॥ ज्वलन्तं सूसङ्काप्रं नागं 
मणिमयं शुभम् ! ष्वजं कुसप्तेच्छिन्तं ददशः सवपार्थिवाः ॥ १५॥ 

अयनं दभिर्वारीस्तोनैरिव महागजम्) आजघान रो भौमः 

समयन्तिव महारथः ॥ १६ ॥ ततस्तु राजा सिन्मूनां रथश्रेष्ठो 

महावलः । दुर्या घनस्य जग्रह पा्छि सतएरपेर्दतः ॥ १७ ॥ 

कृपश्च रथिनां च टः कौरव्यममितौजसम् । आरोपयद्रथं राजन् 
दुर््यधनममषंणम् ॥ १८ ॥ स गाद्विद्ी व्यथितो सौमेनेन 
संथुगी। निषसाद रथयोपस्यं राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९ ॥ 
परिवाश् ततो भौमं इन्तुकामी जयद्रथः! रयेरनेकसान्तसै- 

भौमस्यावारयद्धिः॥ २० ॥ श्रष्टकेतुस्ततो रालन्नभिमन्युश्व 

वौग्धैवान् । केकया द्रौपरेयाश्च तव पुतानयोधयन् ॥ २९॥ 
प्रजघान ततस्त खंमभिमन्यमदहामनाः । एकीकं प्चभिर्विद्धा 
रः सन्नेतपवेभिः ॥ २२ ॥ वच्रम्युप्रतौकाषञितायुषविनिः- 
ख्तैः। अद्ध्यमाणास्ते सर सौभद्र रथमुत्तमम् ॥ २२ ॥ 



भ्र पन्य । ६ 

चवरु्मार्ग रीस्तौच्छे गिरिं मेरमिवाम्बुदाः। स पौडयमानः ख्मरे 
कृतास्ती जुददुर्मदः ॥ २४॥ अभिमन्यु मंहाराज तावकान् सम- 
कम्पयत्! यथा देवास्रे युद्ध वव्वपाणिमंडासुरान् ॥ २.५ ॥ 
विकस्य ततो मल्लान् प्रेषयामास भारत। चतुदैष रथरष्टो 
चोरानाभ्ौविष्रोपमान् ॥ २६ ॥ स ैर्बिकैस्य रथात् पातया- 

मास वौोथैवान्। ध्वजं सतं दयांख्चास्य नुत्यमान इवादवे ॥२.७॥ 

एनशान्थान् शरान् पौतानकण्डाग्रानलिद्यगान् । प्रेषयामास 

सौभटरी विकर्ख्णीय महारथः ॥ रय ॥ ` ते विक समासाद्य 

कङ्वदिणवाससः। खिला ददं गता श्रमिं श्वसन्त दव पञ्नगाः 
॥२८॥ ते शरा हेमपुड्ग्रा व्यदृश्यन्त मरौतकते। विकसं- 

रुधिरल्लिन्ना वमन्त द्रव श्यौणितम् ॥ ३० ॥ विकसखं वौच्ं 

निर्भिन्नं तस्थैवान्धे सोद्राः। अभ्यद्रवन्त समरे सौभदेप्रमुखा- 

व्रथान् ॥ ३१ ॥ अभियाय तथैवाशु रथस्थाम् सूखवश्चैसः 

अविध्यन् समरेऽन्योन्यं रथस्था गुददुमेदाः॥ २२ ॥ दुमुखः 
गुतकर्मानं विद्धा पद्चभिराशुगेः। ध्वजमेकेन चिच्छेद सारथि- 
चास्य सप्ठभिः ॥२३॥ अ्वाच्त्ास्वु नरै जालिः प्रच्छन्नान् यात- 

रंहसः । जघान षडभिरासाय सारथिच्च न्यपातयत् ॥ २३8६ ॥ 

स हताश्वे रये तिष्ठन् शरुतकर्मा महारथः। भक्तिं चित्प संत्रुा 

मद्धोल्कां ज्वलितामिव ॥ ३५॥ सा दुमखस्य विएलं ब्म भिषा 
यश्खिनः। विद्य प्राविण्ड्.मिं रौप्यमाना सतेजसखा ॥ २६ ॥ 

तंद्ृष््ा विरथं तत्र सुतसोमो मद्ावलः। पण्यतां सर्वसैन्यानां 

रथमारोपयत्ततः ॥२०७॥ ग्रुतकौत्तिस्तया वौरो जयत्सेनं सुत् 

तव । अथ्ययात् समरे राजन् दतन्तुकामो यश्खिनम् ॥ २८॥ 

तस्य विल्तिपतश्चापं श्ुतकौततमद्ातसनः। चिच्छेद समरे राजन् 
जयत्सेनः सुतस्तव ॥ २९ ॥ त्ुरप्रेण सुतौच्छेन प्रहसन्निव भारत । 
तंद्रा छिन्नधन्वानं शतानौकः सहोदरम् ॥ 8० ॥ ग्रभ्यपदलतं 

८ भ्न 



२.२४ भद्भारतम् । 

तेजखो सिंदवन्निनदन् मुद्ध: । शतानीकस्तु समरे ट्ट विख 

कामुकम् ॥ ६९॥ विव्याध दण्भिस्तृख जयत्ेनं भिलीसुखैः । 

ननाद सुमद्ानादं प्रभिन्न इव वारणः॥ ४२ ४ ग्रथान्येनं 

सुतौष्ट्ेन सर्वावरणभेदिना । शतानौको जयत्सेनं विव्याध 
दये शम् ॥ ४२ ॥ तस्िंस्तथा वत्तमाने दुष्कर भ्रातुरन्तिके । 

चिच्च ₹ सण्रञ्चापं नाकुलैः क्रोषमो दितः ॥ ४४ ॥ अथान्यतु- 

दादाय मारसाधनमुत्तमम् ख्मारत्त शितान् वाणान् शएता- 

नौको मद्ावलः ॥ 8५ ॥ तिष्ठ तिष्ठेयि वाम्य दुष्कर आातु- 
रग्रतः। मुमोच निशितान् बाणान् ज्वलितान् पन्नगानिव ॥ ४६ ॥ 

ततोऽस्य धनुरेकेन द्यां सूतञ्च मारिष । चिच्छेद समरे तख 

सञ्च विव्याध पतिभिः ॥ 83 ॥ अश्वान् मनोजर्वांस्तस्य कल्मा- 

रान् वोतकल्यषः। जघान निभितेस्तुखं सर्वान् उाद्शएमिः अरैः 

॥ ४८ ॥ अथापरेण भक्तेन संयुक्तन नि पातिना । दुष्कर समर 
कर्ठो विव्याध दय छम् ॥ ४८ ॥ स पपात ततो भूमौ वज्- 
स्मन द्रव दुमः। दुष्कखं निदतं ष्टा पच्च राजन् महारथाः 
॥ ५० जिघांसन्तः एतानोकं समन्तात् पथ्थवारयन्। घात- 
यन्तः एरव्रातैः शतानीकं यश्खिनम् ॥५९॥ श्रभ्यवन्तन्त संक्रडाः 

कैकयाः पञ्च सोद्राः। तानभ्यपततः प्रच्छ तव पुता महारथाः 

॥ ५२॥ अभ्य् यथुमहाराज गजा दरव महागजान् । दुर्मुखो 
दुजयग्येव तथा दुमैरषणो युवा ॥ ५३ ॥ श्तूच्नयः तुसद्ः सरद 
क्रङा यश्खिनः। प्रल्यङ्ता महाराज केकयान् भातरः समम् 

॥ ५8 ॥ रथंनेगरसङ्ार ययक रलङ्गतः । नानावशंविचित्राभि 

पताकाभिरलक्तेः ॥ ५५ ॥ वरचापधरा वौरा विचित्रकवच- 

ध्वजाः। विविश्ुस्तं पर सन्य सिद्धा दूव वनादनम् ॥५६॥ 

तेषान्तु तुमुलं युद्ध व्यतिषक्तारथदिषम् । अवत्तत महारो 

जिश्रतामितरेतरम् ॥ ५०७ ॥ ग्न्योन्यागखतं राजन् यमराष्- 



भौ सपन्यं } ३ । 

विवचैनम् । सुद्ततास्तमभिषे सू चक्र यु" सदारुणम् ॥ ५८ ध 
०. रथिनः सादिनश्चवं व्यकौथ्येन्त सहसः । ततः शान्तनवः त्र लः 

रः सन्नतपवभिः॥ ५० ॥ नाए्यामास सेनां तां भौष्मस्तेषा 
६.1 ॐ +~ 

मद्दात्मनाम् । पाच्चालानाद्ध सन्यानि शर निन्य यमक्षयम् ॥& ० 
४ ° ॐ $ 

एवं भिना लनौकानि पाण्डवानां पितामद्दः । कलाव्दार संन्यानःं 

ययौ ख्श्रिविरः नृपः॥&९॥ धसराजोऽपि सम्पृच्छ धष्टदुम्न- 
नोभ ( [. ५ उकोदरौ। स्रि, चेतानुघाध्राय संदृष्टः शिविरं ययो ॥ &२॥ 

इति भौ सप्रवणि मौष्पवधपवणि षष्टदिवसाव्हार 
अश्भैतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 

सच््ञय उवाच। श्रथ शूरा महारज परस्यरङ़तागसः! 
अग्मुः खशिविरार्षेव रुधिरेण ससुन्तिताः ॥ ९॥ विखाम्य च 

यथान्यायं पूजयिता परस्परम् ¦ सन्नढाः समटश्यन्त भूयो युल्- 
चिकौषवः ॥ २ ॥ ततस्तव सुतो राजंखिन्तयाभिपरिश्रतः। 
विखग्धाच्छोखिताक्ताङ़ः पप्रच्छ दं पितामश्म् ॥२॥ सेनयानि 

रोद्धाणि मयानकानि व्युढानि सम्यभ्विएुलघ्वजानि ¦! विदाओ 
हत्वा विनिपौडय शूरास्ते पाण्डवानां लरिता रथीधाः ॥ ४॥ 
सम्मो सवान् युधि कौत्तिमन्तो व्यूच्च तं मकरं वच्कल्यम् । 

म्रविश्य भीभेन निवर्दितोऽन्ि घोरः शर मृतयुदर्डप्रकाभे : ॥ ५ ॥ 

क्र बन्तसुदौच्य भयेन राजन् सम्म. च्छितो नालभं शान्तिमद्य 1 
रच्छ प्रसादात्तव सत्यसन्ध प्रापु जयं पाण्डवेया खच इन्तुम् ॥ ६ ॥ 
तेनेवसुक्लः प्रद्सम् मदात्मा दुर्योधनं जातमन्यं विदिला। तं 
प्रलयुवाच विमना मनसौ गङ्गातः भसखन्ताम्बरिष्ठः ॥ ७ ॥ -परेगा 
यन्नेन विगाछच सेनां सर्वा कनादं तव राजु । इच्छामि दातुं 

विजयं सुखञ्च न चालानं छादयेऽद्दं दर्थ ॥८॥ एतेट् रौद्र 



२२६ अद्टाभारतम् । 

बव मद्दारथा यश्खिनः शूरतमा कृतास्वाः! चै पाण्डवानां 

समर सद्दाया अितखमाः क्रोधविषं वमन्ति॥<॥ ते नेद 

कधा: सदसा विकेतं वीरययौन्वाः कतवैरास््या च । अद्द- 
न्त्ेनान् प्रतियोल्वाभि राजन् सर्वात्मना जौ वितं व्यज्य वौरान् 

॥ १० ॥ रणे लदर्थाय मद्ातुभाव न जौवितं रच्ितव्य ममाद्य । 
र्वासवार्थाद सदेवरै त्यं सलोकान् दहेयं किमु त् स्तवेद ॥ १९॥ 
तान् पाण्डवान् योधयिं्यामि राजन् प्रियञ्च ते सवं मध करिष्ये । 

शरव चैतत् परमप्रतीतो दुर्योधनः प्रीतमना बभ्यूव ॥ १२ ॥ 

सर्वामि सैन्यानि ततः प्रृ्टो निर्ग च्छुतेव्याद नृर्पांश्च सर्वान् । 

लदाश्नयानिरय॑युरवै बलानि रथाश्चपादातगजा्रुतानि ॥ १२ ॥ 

प्रहरभ॑थुक्लानि त॒ तानि राजन् महान्ति नानाञुधश्सलवन्ति । 

सितानि नागः्वपदातिमन्ति रिंरेजुराजो तव राजन् वलानि 
]) १४ ॥ तर्द : स्थितारू्पिं सुसम्पुथुक्ाश्चकाशिरे दन्तिगणाः 

सम->म्त् । यस्तास्त विद्धिर्मररेवयीपैरनुष्ठिताः सैन्गणास्लरीयःः 

॥ ९५ ॥ रथैश्च पादातगजाष्वसद्धैः प्रयाद्धिराजौ विधिवत् 

प्रणुनेः । ससुतं सैस्तरुणाकवरं रजो वभौ छादयन् सुभ- 

र्मम् ॥ १६॥ रेजुः पदाता रथरन्तिसंस्था वातेरिता भाम्य- 

माणाः समन्तात् । नानारङ्गाः समरे तत्र रेजुः भष यक्ता विद्यतः 
लि चथेव॥ १७॥ धनुषि विस्फारयतां नृपाणां बभूव अन्द् 

स्तुमुलोऽतिधोरः। निर्मथ्य देवमरहासुरौपैर्यथा्ीवस्यादिथुशे 
तदानीम् ॥ ९८॥ तदुग्रनादं बह्ववणं खतं तवात्मजानां ससु- 
रीर्थवर्णम्। वभ्रूव सेन्यं रिएसेन्यदन्त युगान्तमेषोषनिभ- 

न्तरानौम् ॥ १९ ॥ 

दरति मीस्रपवैफि भौष्ममधपवंरि भोखदुर््योधनसं वादं 
एकाशोतोऽध्यायः ॥ ८१९ ॥ 

पममनययमनक्सयदिः 



भो सपन्वं । २२.७ 

सच्लय उवाच । अथात्मजं तव पुनः गाङ्गयो ध्यानमास्ितः। 

त्रीत् मरतसेष्ठ सम्यद्धष कर वचः ॥ १९॥ अद्हं द्रण शल्यश्च 

कुतवमा च साच्चतः। अभ्वबल्यामा विकसश्च सोमदत्तोऽथ खन्धव 

॥२॥ विन्दानुविन्दावावन््यो वादिकः स्ट वादि कैः । लिगत्त- 

राजोऽय बलौ मागधश्च सुदुजयः॥३॥ वददलश्च कौशस्य- 

खित्रसेनो विविंश्तिः। रथाश्च वहसादखाः णेममाना महा- 

ध्वजाः ॥ 8॥ देण्जाच्च हया राजन् सादा हयसादिभिः) 

गजेन्द्रश्च मदटोन्नद्धाः प्रभिन्नकरटासुखाः॥ १५ ॥ पादाताश 

रथाः शूरा नानाप्रदरणाथुधाः। नानापटेणएसमसुत्पन्नास्लदयं 
योद सुद्यताः॥६॥ एते चान्ये च व्वस्त्रदयं व्यक्तजौजिताः। 

देवानपि रणं जेतं समथां दति मे मतिः॥अ॥ शवश्चन्तु 

मया राजंस्तव वाच्यं दितं सदा। अ्रश्क्या पाण्डवा जतु 

रतैरपि सवासमैः॥ ८॥ वासुदेवसहायाश्च मडेन्द्रसमविक्रमाः। 

सर्वान्त राजेन्द्र करिष्ये वचनन्तव ॥ < ॥ पार्डबानां रणे 
जेथे मां वा जेष्यन्ति पाण्डवः । एवमुक्ता ददौ चास्मै विश्व्य- 

करणें शुभाम् ॥ १० ॥ ओषधीं वीर्ययसम्णन्तां विश्ल्यशखाभव- 

तदा ततः प्रमाते विमन्ञे स्वेन सेन्यन वोय्वान् ॥ ११ ॥ 

अव्यदत खयं व्यं मौष्मो व्यूहविशरदः।! मण्डलं मनुजखष्टो 

नानाप्रखसमाकुलम् ॥ ९२॥ सम्यूख यो्मुख्यख तथा टन्ति- 

परातिभिः। रयरनेकसादस्ंः समन्तात् परिवारितम् ॥ ९३ 

्रष्ववन्देमहद्धिश्च छष्टितोमरधारिभिः। नागे नागै रथाः सप्र 

सप्र चाश्वा रये रथे॥१९४॥ अन्वश्वं दश धानुष्का धामुष्वी 

सप्र चारिणः एवं ब्यूद्धं महाराज तव सैन्यं मद्हारये ॥ १५ ॥ 
स्थितं रणाय मद्ते भौसेण युधि पालितम् । दशश्चानां सद्द 

सलाशणि दन्तिना तथेव च ॥ १६ ॥ रयानामयुतद्चापि एत्ाय 

तव दंश्ताः। वित्रसेन7द्यः शूरा उभ्यरन्लन् पितामहम् ॥९.०} 



२२ महाभारतम् । 

रत्तमाण्च तैः शुरे्गौप्यमानाश्च तेन तै। सन्द्ाः समदृश्यन्त 

राजानश्च महहावलाः ॥ १८॥ दुर्य्यधनस्तु समरे दशितो रथ- 
मास्थितः। व्यभ्नाजत सिया जुष्टो यथा थक्रसिविष्टपै॥ १९ ॥ 
ततः ब्दो महहानासौत् एत्राणां तव भारत । रथघोषश्च विपुलो 

वादित्राणाञ्च निसनः॥२०॥ भौपेण धात्तराष्राणां व्यदः 

प्रलयु्युखो ययौ । मण्डलः स मद्ाव्य् दो दुभयोऽमितरघातिनाम् 
॥२९॥ स्वेतः शुशुभे राजन् रणेऽरीणां दुरासदः। मण्ड- 
लन्तु समालीक्य व्यं परमदास्णम् ॥२२.॥ खयं भुषिष्ठिये 

राजा व्य ददं वच्रमथाकरोत्। तथा व्य ढृष्वनौकेष्ु यथास्थान- 

मवस्थिताः॥ २२॥ रथिनः सादिनश्चव सिहनादमधानदन् ! 

विभद्छवस्ततो व्य द्धं निययुचुद्धकाङ्किणः॥ २8॥ दूतरेतरयोः 

अराः सद्दसन्याः प्रहारिणः। भारदाजो ययौ मत्स्यं द्रौखि- 

श्चापि श्खिख्डिनम् ॥ २५॥ खयं दुरययधनो राजा पाषतं समु- 

पाद्रवत् । नकुलः खददिवश्च मद्रराजानमौोयतुः ॥ ९६॥ विन्दा- 

नुबिन्दावावन्य एविरावन्तमभिद्टूतौ । स्वे नृपास्तु खमरे धन- 
चज्नयमयोधयन् ॥ २०॥ भौमसेनो रणे यत्तो दा्िक्यं सम- 

वारयत् । चित्रसेनं विकसद्च तथा दुम॑र्षणं विभुः ॥ रय ॥ 
अजनि समरे राजंस्तव एतानयोधयत्। प्राग्ज्योतिषं मह्े- 
व्वासं देड्म्नो रात्तसेष्वरः ॥ २८ ॥ अभिदुद्राव वेगेन मन्तो 
मत्तमिव हिपम्। अलम्ब षस्ततो राजन् सा्यकिं भुखदुमदम् 

॥ २०॥ सरन्य' समरे क्र द्धो रा्तसः समभिद्रवत्। श्रूरिखक् 

रणे यत्तो शरष्टकेतुमयोधयत् ५ ३१५॥ ग्रुतायुषन्तु राजानं घर्म- 

एत्र शुधिष्ठिरः । कैकितानस्तु समरे कृप्रभेवान्वयोषधयत् ॥३२॥ 

शेषाः प्रतियद्ुयं त्ता भौममेव मद्दारथम् । ततो राजसडस्राणि 

परिवद्रुधंनच््रयम् ॥ २२ ॥ शरक्तितोमरनाराचगदापरिषपाणयः । 
अ्ुनोऽथ गष क्रदो वारणौ यमिदमव्रवौत्॥३६॥ पश्य माधव 



भौप्मपन्वं । २२०८ 

सेन्यानि धात्तरष्टुस्य संयुग । व्य.ढ्ानि व्य,विदुषा गाङ् धेन 

मंदहाठ्मना॥२३५॥ युदाभिकामान् शूरांश पश्च माधव चामि- 
¢ [. ॥, (र 

ताम्! विगत्तराजं सद्ित माटभिः पश्च केशव ॥२६॥ अदय- 

नान् घातविष्यामि पश्यतस्ते जनाईैनः। यदरमे मां यदुखष्ठ 
योद्धकामा रणाजिरे ॥३०॥ एवसमुक्तातु कौन्तेयो घनुच्य- 

मवष्ज्य ह । ववषं शरवर्षाणि नराधिपगणान् प्रति॥ ३८ ॥ 
» ९ 

तेऽपि तं परमेष्वासाः एरवघरपूरसन् । तडागम्बारिधाराभि- 
ॐ = 

यथा प्रापि तोचदाः॥३८॥ दादहाकारो मदहानासौत्तव सन्य 
॥ द, > © म 

विशस्यते! चछायमानोौ श्ष्ं कृणौ शरदा मारयो ॥ 8० ॥ 
र (२ १ ॐ 4 © 
देवा रेवघयश्चेव गन्धर्वाश्च महोरगैः। वि्लयं परमं जग्मु 

छनि २ ५ कष्ण तथागतौ ॥ 8१॥ ततः क्र दोऽर्लुनो राजननेन्रमस्वसुरे- 
रयत् । ततद् वमपश्याम विजयष्य पराक्रमम् ॥ 8२॥ अत- 

¢ ( ।भ # नेत © ८ € वष्टि परमक्तां स््लोषंयदवारयत् । न च तव्राप्यनिभिन्नः कञि- 
दासौदिश्णस्पते ॥ ४२ ॥ वेषां राजसहलाकां हयानां दन्तिनां 

४ > म 
तथा । दाभ्या विभिः र खान्यान् पार्थो विव्याध मारिष ॥ 88 ॥ 

ते खन्यमाना: पा्थन मौर शान्तनवं ययुः । रगा मल्वमानानां 
> + 9 

भौपमरसखाताभवत्तदा ॥ 8१५ ॥ अआपतद्धिस्तु तैस्तत्र प्रभमनं तावकं 
=. ॐ + 

वसम् । स्द्चुभं मदहाराज वातरिव मदाखवः॥ 8६ ॥ 

दूति भौप्प्वपि मौस्रवधपवंणि सप्तमदिवसयुद्ारम्न 
दवशोतोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 

सव्य उवाच। तथा प्रत्ते सङ्गमे निद्ठत्ते च सुरमणि 
प्रभमेष् च वौरेषु पाण्डवेन म्ालसना॥१॥ च्चुभ्यमाने वले 
तृषं सागरप्रतिभे तव। प्रव्युदयाते च गाङ्गे लरित' विजय- 
भ्यति॥२.॥ दद्रा दुर््योधनी राजा रणो पाथेस्य विक्रमम् । 



२२० महाभारतम् । 

लरमाणः समभ्य त सर्वास्तानव्रवोनपान् ॥२॥ तेषाद्च प्रसुखे 

शूरं सुश्रमाणं मदावलम्। मध्ये सवस्य सन्यस्य प्राद् संदषयन् 

वचः॥8॥ एष भमौसः शन्तनवो यो्धकामो धनच््यम्। 

सर्वीलमना कुर्खस्यक्घा जौ वितमादमनः॥ ५॥ तं प्रयान्तं 
परानोवां सद्द रौनेयन भारतम् संयत्ताः समरे स्वे पालयध्वं 

पितामहम् ॥ & ॥ वाढमिलेवसुक्ता तु ताननौकानि सवंभ्ः। 

नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम् ॥ ॐ ॥ ततः 

प्रयातः सदसा मीः शन्तनवोऽजुनम् । रणं भारतमायान्त- 
माससाद महावलम् ॥ ठ ॥ मद्दाश्वेताश्वथुक्तेन मौमवानर- 
कैतुना। मता भेषनादरेन रथेनातिविराजिना॥<॥ समरे 
स्वं सैन्रानासपयातं धनच््यम्। अमवत्तुसलो नादो भयादुद्ा 
किरौोटिनम्॥१०॥ अभौषुरस्त कृष्णद्ध टष्टारदित्यमिवापरम् । 

मध्यन्दिनगतं स्य्यं नारक प्रतिवौच्तितुम् ॥ १९१९॥ तथा शान्त 

नवं मोषं प्वेताष्व' शव तकामकम् । न शेकुः पाण्डवा द्रष्टु श्व त- 

ग्ररमिवोदितम्॥ ९२॥ स सवतः परिदतस्िगत्तः सुमदा- 

त्मभिः। म्नाठभिः सह एतश्च तथानवश्च महारयः॥ ९२ ॥ 

भारदाजश्च समरे मदपय विव्याध पत्रिणा । प्वजच्चास्य श्देणाजो 

धनुदकेन चिच्छिदे ॥ १४ ॥ तदपास्य धतुच्छिन्न' विराटो 

वादडिनौपतिः। अनयदादत्त वेगेन धतुभाँरसदहं टृढम् ॥ १५ ॥ 

रांश्रा्ौ विषाकारान् ज्वलितान् पन्नगानिव । द्रीणं तिभिः 
प्रविव्याध चतुर्भिश्चास्य वाजिनः) १६॥ च्वजभेकेन विव्याध 
सारयिच्चास्य पञ्चभिः । धतुरेकेषठणाविष्यत्तताक्रुध्यदिजषंभः ॥९०॥ 
ततो द्रौणोऽवधौदश्वान् परः सन्नतपर्वभिः । उष्टभिभेरतख ठ 
सूतमेकेन पत्रिणा ॥ ९८ ॥ ख हताश्वादवश्रुव्य स्यन्दनाद्गत- 
सारथिः! श्रास्रोद रथं तुखं शष्धस्य रथिनाम्बरः ॥ ९९ ॥ 
ततस्तौ तु पितापुत्रौ भारहाजं रथे स्थितौ । मता एरवर्भण 



भौप्पन्वं । २३६ 

वारयामासतु्व लात् ॥ २० ॥ भारदाजस्ततः कर् बः अरमाभौविषो- 
पमम् । चिद्तेप समरे तृं हक प्रति मद्ावलः॥२९॥ स 
तस्य दयं भिना पौला शो खितमाष्वे ! जगाम धरणो वाणो 

लोदिताद्रंकृतच्छविः॥ २२॥ स पपात रथात्तृखं मारदाज- 
श्ररादतः। दिला लुः श्प रायैव पितुरेव समौपतः॥ २२॥ 

हतं खमालमजं दद्व बिराटः प्राद्रवङ्धयात् । उतृज्य समरे 

द्रोणं व्याताननमिवान्तकम् ॥ २४॥ मारदाजस्ततस्तस पाण्ड- 
वानां महाचमूम् ! वारयामास समरे एतशणोऽथ सेस शः ॥२५॥ 

पिखण्ड्यपि मद्ाराज द्रौखिमासाय संश्ुगी। आजघान भ्वो- 
मध्ये नाराचेस्िमिराश्ुमैः ॥२६॥ स वभौ नरभादुलो ललाटे 

संस्थिते सखिभिः । शिखरैः काञ्चनमयैरमेर्स्िभिरिवी च्छित ॥२.७॥ 
अभ्वत्यामा ततः क्रुद्धो निमेषा च्छिखर्डिनिः। सतं घ्वजमयों 
रास्तुरगानायुघन्तया॥ र्८॥ श्र वं्धभिरदिश्य पातयामास 

सभुग । स दताश्वाद्वश्चुल् रथाद र यिनाम्बरः ॥ २९ ॥ खु ग- 

मादाय सुशितं विमलं ्रवारणम् । श्वेनवदप्रचरत् क्रः 
शिखण्ड -पएलतुतापनः ॥ ३० ॥ सखद गस्य महाराज चरतस्सस्य 
संभुगै। नान्तरं ददश द्रौणिस्तदद् तमिवाभवत् ॥३१५॥ ततः 
शरसदटसएणि वह्नि भरतक्रम। प्रेषयामास समरे द्रौणिः 

परमकोपनः ॥ ३२॥ तामापतन्तोः समरे श्य सुदारुणाम् 

असिना तौचछधारेण चिच्छेद बलिनाम्बरः॥ २२॥ ततोऽति- 

विमलं द्रौणिः शतचन्द्र मनोरमम् । चर्माच्छिनदरिद्धास्य खण्ड- 

यामास संयुगे ॥३६॥ ररः सुवद्धणो राजन् तञ्च विव्याध 

पतिभिः । शिखण्डी च ततः खड्गं खण्डितं तेन सायकैः ॥२५॥ 

आविध्य व्य्जन्तृख ज्वलन्तमिव पन्नगम् । तमापतन्तं दसा 
कालानलसमप्रभम् ॥ ३६ ॥ चिच्छद समरे द्रौरि्दैशंयन् प्राखि- 

खावम् ।! शिखण्डिनं विव्याध श्रेर्वद्धभिःरायरैः ॥ ३ॐ |! 

२० भौ 



२.२ मद्(भारतम् । 

शिखण्डी तु खगं राजंस्ताडगमानः शितैः शरैः । आर्रोद रथ- 

म्तखं माधवस्य मदात्नः॥ ३८ ॥ साल्यकिस्तु ततः क्रो 

राच त्रारमावे । अलम््षं अरर्घोरेः प्रल्याकिरत सर्वतः 

॥ ३९ ॥ राच्तशेन्द्र स्ततस्तस्य धलुशिच्छ द भारत । गर्चैचन्द्रेण 
खमरे तच्च विव्याधः सायकैः) ४०॥ मायाद्च राच्तसों कला 

श्ररवप्रवाकिरत् ! तताड तम पश्याम एनेयस्य पराक्रमम् ॥8१। 

भासद्य.मद्यत् समरे वध्यमा नः भरितः शरः। रन्द्रमस्हस्च वाष्णायो 

यौञजयामास भारत ॥ ४२॥ विजयादयमनुप्राप्रं माधवेन यथ- 

खिना। वदसग्धसरसात् कला मायान्तां रात्चसौः तदा ॥ ४३ ॥ 

अलम्तुषं अर्घोरेरभ्याकिरत सर्व्षः। पर्वतं वारिधाराभि 

प्रा्रषौव वलाहकः ॥ ४8॥ तत्तथा पौडित्तं तेन माधवेन मा- 
कना। प्रादुद्राव भयाद्र्तो दिला साव्यकिमादषे ॥ ४५ ॥ त- 
मजे रान्तरन्द्रं खयं मघवतापि च। शैनेयः प्राणदच्निला 
योधानां तव पश्यताम् ॥ ५६॥ न्यदहनत्तावकांश्ापि साल्यकिः 

सटयविक्रमः। निग्वतेर्वभिर्वारीसे {द्वन्त भयाद्दिताः ॥ ४७ ॥ 

एतच्छिन्त व काले तु दरुपदस्यालजो वलो । ष्टदयुम्नो महाराज 
सव पुतं जनेश्वरम् ॥ ६८॥ छादयामास समरे शर; सन्तत- 

पवेभिः। सञ्छादययमानो विभिचे्ुष्टयुस्तेन भारत ॥ 8९ ॥ 

विव्यथे न च सन्रस्तो तव एतो जनेष्वरः। श्रषटययुग्बद्ध समरे 
तसं विव्याध सायकरैः॥५०॥ षष्ट्या च चिंता चैव तदड््त- 

भमिवाभवत्। तस्य सेनापतिः क्रदो धनुशिच्छ दर भारत ॥ ५९॥ 

यांच चतुरः सड 1 निजघान महारथः । शरश्चनं सुनियित् 

शप्र विव्याध सप्रभिः॥ ५२॥ स खताश्वाग्बद्ावाद्धरवघ्र ल्य 
मद्दावलौ \ पदातिर सिमुदयम्य प्राधावत् पाषंतम्पुति ॥ ५२ ॥ 
शकुनिस्तु समभ्येत्य राजौ मद्ावलः। राञानं सवेलोकस्य 

रथमारोपयत् खकम् ॥ ५६ ॥ ततो ठृपं पराजित्य पापरतः पर- 
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दौरा । न्यदनत्तावकं सैन्यं वजपाणि{दिवासरम् ॥५५॥ कृतवर्मा 

रणे ममं शरैराच्छ त् महारथम् । प्रच्छादयामास चतं महा- 

भेषो रविं यथा ॥ ५६ ॥ ततः प्रदस्य समरे भौमसेनः परन्तपः ४ 

ग्रेघयामास संकरः सायकान् कतवमणे ॥\ ५.०॥ तंदंन्यमानोऽति- 

रथः साश्वतः सदखतीऽधिकः । नाकस्पत मद्दाराज भौमं चट 

च्छित. शरेः ॥ ५८ ॥ तस्याश्वश्चतुरो दला भौमसेनौ महावलः । 

सारथिं पातयन्मास प्वजच्रु सुपरिष्कतम् ॥ ५९ ॥ शरवड्विषं- 

श्रेनमाचिनोत् परवीरहा। एकलोकृतसरुवङशाविद्धः रुमटश्यत 

६° ॥ दताश्डात्तु रथात् तृणं दषकस्य रथं ययो । श्वालख्य ते 
मद्हाराज तव णुद्खय पश्चतः॥ ६९ ॥ मौर्पनोऽपि सक्र दस्तवं 
रैन्यमुपाद्र वत् । निजघान सुरत्राद्ो दरण्डपाणिरि वान्तः ॥ &२॥ 

&& ५ 

दूति मौपसपवरणि भौोपमवधपवणि देरये 

तवणौतोऽधःायः॥ च्द्॥ 

च्तरष्टुउवाच। वदनि दहि विचित्रासि हेरथानि क्छ 

सच्छय । पाण्डनां मामकैः सारमयोषं तव जल्वतः॥९॥ न 

व्धेव मामव क्चिद्धष्टं शसति स्य निलयं पार्डसुतान् ष्टा 

नभ्नांश्वव शंससि) २ ॥ जौयमानान् विमनसं मामकान् 

विगतीजसः। वद मे संयुगे सत दिष्टमेव न संश्यः॥३॥ 

सच्य उवाच । यथाश्क्तयथोत्ाद्दं शुध चेष्टन्ति तावकाः । 
द्यानाः परं शत्या पौरं भरतर्षभम् ॥8॥ गङ्गया: सप 

नदा वै खादुभ्ूतं यथोदकम्! महोदधिगुणाभ्यासालवगएलं 

नियच्छति ॥ ५1॥ तथा तत् पौरष राजंस्तावकानां मसाद्नाम् । 

प्राष्य पाण्ड़सुतान् वौरान् व्यथं सवति संगे ॥६॥ षटमानान् 
यथागक्ति कुर्वाणान् कमं दुष्वीस्म् ! नदौपेयकुरुखषद्टखान् 



२२४ महाभारतम्) 

योधान् गन्तुमदसि \ ° ॥ तवापराधात् सुमहान् सुषुतस्य 
विश्णम्पतै। पचिव्याः प्रयो घोरो यमराष्टविवद्ैनः॥ ८॥ 

श्रालदोषात् समुत्यन्न' शोचितुं नासे ठप! न दहि रचन्ति 
राजानः सवंधाव्रापि जौोवितम् ॥<॥ युद्धं सुङ़ृतिनां लोका- 
निच्छ्न्ति वसुधाधिपाः! चम् विगाद्य युध्यन्तं निद्यं खगपर- 

यणाः ॥ १० ॥ पूर्वां तु महाराज प्रायत्तत जनक्षयः । तन्ममेक- 

मना भ्रूला शशु देवासुरोपमम् ॥ १९॥ श्रावन्यो तु महेष्वासौ 
महासेनो महावलौ । दररावन्तमभिग्रच्य समेयातां रणोक्टौ 

॥ १२॥ तेषां प्रवदते युद्' तुलं रोमद्षणम् ! दरादांस्तु 

ततः क्रदो भरातरौ देवरपिणो ॥ १३॥ विव्याध निभितैसतरं 
श्र सन्नतपवेभिः। तावेव प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ 

॥ १४ ॥ भरुध्यतोदिं ततो राजन् विरे नख दश्यते) यततोः 
भतनाभाय कृतप्रतिङ्तेषिषोः ॥ १५ ॥ द्ररावांस्तु रणे राज- 

नलुविन्दस्य सायकैः । चतुभिं श्चतुरो वादाननयदयमसादनम् ॥१६॥ 
भाभ्यां च सुतीच्छग्यां धतुः केतु मारिष! चिच्छद् समरे 

राजंस्तदद्ध तमिवाभवत् ॥ ९७ ॥ ल्यक्तातुविन्टोऽथ रथं विन्दस्य 
रथमास्थितः। धलुगरोला सुदृढं भारसाधनमुत्तमम् ॥ १८॥ 

तावेकस्ौ रणं वौर्वावन्ौ रथिनाम्बरौ। शरान् मुमुचतु- 
स्तूखमिरावति मद्ासनि ॥ ९९ ॥ तास्यां सुक्ता महावेगाः एसः 
काञ्चनश्रषिता. । दिवाकरपथं प्राय छादयामासुरम्बरम् ॥२०॥ 

दरावास्तु ततः क्रो भातरो तौ महारथौ! ववष शरवर्भि 
सारथिं चाप्यपातयत् ॥ २९॥ तसिन्निपतिते भ्रमो गतसच्वेऽथ 

सारथयो! रथः प्रदुद्राव दिः ससुड़्.न्तदयस्तया ॥ २२ ॥ 
तो स जिला महाराज नागराजसुतासतः। पौरुषं खापयं- 
सतख ॒व्यथमत्तववादिनौम् ॥२३२॥ सा वध्यमाना समरे घात्त- 

श्षट्रो मद्ाचण्धूः। वेगान् वद्धविधाश्वक्र विप्रं पौलेव मानवः 
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॥ २8 1 इडिग्ठी राचरेन्द्रय भगदत्तं समाद्रवत्! रथे 

नादित्यवर्धेन सुष्वजेन मद्ावल- ॥ २५॥ ततः प्राग्चज्योतिषो 

राजा नागराज समास्ितः। यथा व्रधरः पूवं सद्धामे तार 

कामधे ॥ २६॥ तत्र हेवा सगन्ध ऋषयश्च समागताः! विशेषं 

नेव विविदुर्दडम्बभगद तयो ॥ २७॥ यथा सुरपति. क्र्दध- 

स्वासयामास दानवान् । तथैव र्मरे राजन् द्रावयामास पाण्ड- 

वान् ॥२८॥ तेन विद्रा्यमाणास्ते पाण्डवाः स्वतो दिप् । 

तरातारं नाध्यगच्छन्त खेस्वनोकेषु भारत ॥ २ ॥ मैमसेनिं 

रयस्न्तु तत्ापश्याम भारत । शेषा विमनसो श्रवा प्राद्रवन्त 

मद्दारयाः॥२०॥ नित्तष् च पार्ट्नां एनः सैन्येषु भारत। 

आसीन्निष्टानको घोरस्तव सैन्यस्य संञुगे ॥ ३९ ॥ षटोत्वचस्ततो 

राजन् भगदत्तं महादवे । रः प्रच्छादयामास भेस' गिरि- 

मिवाम्बुदः॥३२॥ निपाल्य तान् शरान् राजा रात्तसस्य धनु- 

शतान्! भैभरेनिं रणे तुखं रुवं मर खता ङ्इत् ॥ ३२॥ स 
ताड्यमानो बद्धभिः शर. सन्नतपर्वभिः। न विव्यथे राचरेन््रौ 

भिद्यमान इवाचलः ॥ ३७ ॥ तत. प्राग्ज्यो तिषः क्र दस्तोमरान् 

ख चतुद््ण। प्रेषयामास समरे तांश विच्छद राक्तसः॥३५॥ 

तान्किला स महा वाद्कस्तोमरान्निभितैः श्रः । भगदत्तञच 

विव्याध सप्ठ्या वजसन्निमैः ॥ ३६ ॥ ततः प्राग्ज्योतिषो राजा 

प्रदसन्तिव भारत । तस्याश्वांखतुरः संख्ये प्रेषयाम स भल्यवें ॥२०॥ 

स हताश्वं रथे तिष्ठन् रात्तसेन्दरः प्रतापवान् । तिं चि्तैप 

विगन प्रागज्योतिषगज प्रति ॥ ३८ ॥ तामापतन्तौ सहसा हेम- 

दण्ड सुवेगिताम्। तिधा चिच्छ द् नृपतिः साल्कौग्येत तले 

॥ ३८ ॥ शक्तिं विनिहतां दृटा इडम्बः प्राद्रवद्धयात्। यये 

न्द्रस्य रणात् पूव नसुचिदंल्यसन्तम. ॥ ७०॥ तं विजिद्य रणे 

शूर' विक्रान्तं स्ातपौर्षम्। अजेयं समरे राजन् यमेन वस्- 
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खेन च॥ 8९ ॥ पाण्डवौ समरे सेनां स्मम् सकुच््रः! 

यया वनगजो राजन् खट् चरति प्चिनौम् ॥ ४२॥ मद्र ए्वरस्तु 
समरे यमाभ्या सद सदत. सखसीयौ छादया्चक्र शरौषैः 
पारडनन्दनौ ॥ ९३ ॥ सुददेवस्तु समरे मातुलं वौच्छ सङ्गतम् । 
वारयच्छरौषेन भेघो यददिवाकरम् ॥ ४8 ॥ छदयमानः एरौ- 

घेन ष्टरपतरोऽभवत्। तयोश्वाप्यभवत् प्रौतिरतुला माठ- 
कारणात् ॥ ६५ ॥ ततः प्रहस्य रुमरे नकुलस्य महारथः! 

अश्वान् मै चतुरो राजशतुभिः सायकोत्तमैः ॥ ४६ ॥ प्रेषयामास 

समरे यमस्य सदनब्युति। हताश्वात्तु रथात्तुखं मवु मदा- 
रथः ॥\ ४० ॥ आर्रोद ततो यानं भातुरेव यश्खिनः। एकस्थौ 
तु रणे रौ हृदे विक्षिप्य कामुके ॥४८॥ मद्रराजरथं करौ 
छादथेतां रणोत्तटौ । स्ञ्छादययमानो वह्धभि. शर: सन्नतपर्वभिः 

॥ 8९ ॥ खवस्लोयाभ्यां नरनव्याप्री नाकम्पत यथाचलः । प्रहस- 

न्निव ताद्धापि एरदष्टि जघान इ॥५०॥ सहदेवस्ततः क्रः 
र मुदयम्य वौश्थवान् । मद्रराजमभिद्रलख प्रेषयामास भारत ॥५९॥ 
स श्रः प्रे्ितस्तेन गसत्सानिव वेगवान्। मद्रराज विनिर्भिद्य 
निपपात मद्दौतसे ॥५२.॥ स गाढविद्धो व्ययितो रथोपस्छे 

मद्धारथः। निषसाद मददाराज कश्मल जगाम द ॥५३॥ तं 

विसन्नं निपतितं सूतः सस्पु च्छ रुयुग।! अपोवाद रयेनाजौ 

यमाग्यामभिपौड्तिम् ॥ १8६ ॥ दृष्टा मद्र ् वररथः धात्तराष्टराः 
पराद्ुखम् । सव विमनसो श्रूला नेदमस्तोत्यविन्तयन् ॥ ९१ ॥ 

निज्ित्य मातुलं खुस्यं ॒मद्रौएतो महारथौ । दध्मतुर्मुदितौ 

डने सिंहनादच्च नेदतुः ॥ ५६॥ ग्भिदुद्रावतुद्छष्टौ तव सेन्वं 
विश्ास्पते। यथा देलयचम् राजन्निन्ट्रोपेन्द्राविवामरो ॥ ५७ ॥ 

द्रति भौ ्रपदेणि भौस्मवधपवेि इन्दरयुद्ध 
चतुर ् ौतोऽध्याय. ॥ ८६ ॥ 
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स्य उवाच ! ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यं प्रापे दिवाकर । 

शुताथुषमभिप्रेच्च चोरयामास वाजिनः ॥१९॥ गभ्यधावत्तता 

राज श्वुताथुषमरिन्दमम् । विनिघ्नन् सायकीसतौ एन वभिनत- 

पैभिः॥२॥ स सम्बाधे रणो राजा प्रषितान् पाण्डुस्तुना। 

रान् सप्र महेष्वास. कौन्तेयाय समपंयत् ॥३॥ ते तस्य 

कव भिचा पपुः शोणितमा दवे! असूनिव विचिन्वन्तो देहे 

तस्य मदनः ॥ 8 ॥ पार्डवस्त् शशं विदधस्तेन राज्ञा मदहा- 

तना! रणे वरादकसन राजानं छदि विव्ये ॥५॥ अथा- 

परेण भक्तन केतु तस्य मदालनः। रथथरष्ठो रथात्तृखं भूमो 

पार्य न्यपातयत् ॥&॥ केतु निपतितं दष्टा श्रुतायुः स्तु 

पार्चिवः । पाण्डवं विपिखेस्त च राजन् विव्याध सप्रभि. ॥ 9 ॥ 

ततः त्रोधात् प्रजज्वाल धरएतो शुधिष्ठिरः! यथा युगान्तं 

भूतानि धच्चन्निव ताशनः॥८॥ त्र्ङन्तु पाण्डवं दृषा देव 

गन्वंराच्चसा. । प्रविव्यथुमं हाराज व्याकुलं चाप्यश्धल्नगत् ॥ < ॥ 
स्दपराञ्धैव अूतानामिदमासीन्मनोगतम्। तसरह्लोकानय संक््ढो 
नुपोऽयं धच्तौति कै ॥ १० ॥ ऋषययैव देवाश्च चक्र्, खस यनं 

मदत् । लोकानां ठृप शन्दयथ क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ १९ ॥ 

स च क्रोधसमाविष्टो सेलिद्दन् ख्क्रणौ मुह्धः। दधारालयएु- 

घर युगान्तादिद्यसन्निभम् ॥ १२ ॥ तत सवांणि सैन्यानि 

तावकानि विशस्पते! निरा्रन्यभर्वंस्तत्र जौवितं प्रति भारत 

॥१२॥ सतुषरर्ेण तं कोपं सन्निवा मदावशणाः। शुता- 

युषः प्रचिच्छ द मुष्टिर मरनुः ॥ ५९ ॥ थेन छिन्नधेन्वान 

नारावेन स्तनान्तरे । निर्विमेद रणे राजा सर्वसेन्य स्य पञ्चतः 

॥ १५॥ सल्र' च रण राजस्तस्य वादाग्महातसनः। निजघान 

शर; ्तिप्रं स्तच्च सुमद्ावलः॥ ९६॥ हतावन्तु रथं व्यक्ता 

दृष्रा रान्नस्तु पौरुषम् । विप्रदुद्ाव वेगेन शतायुः समरे तद् 
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॥ ९० ॥ तच्िच्जिते महेष्वासे भ्पएतेण संयु । टुर््यधन- 
वलं राजन् सवमासौत् पराद्यखम् ॥ १८॥ एतत् कला महा- 
राज धस एतो युधिष्ठिर. ! व्यात्ताननो यथा कालस्तव रेन्यं 

जघान इ ॥ १९ ॥ चेकितानश्च वाष्ण्यो गौतमे रथिनाम्बरम् । 
म्रचतां सर्वरेन्याना छादयामास सायकैः ॥२०॥ सन्निवार्य 
शरांस्तांस्त कृपः एारदतो शुधि ! चैकितानं रणे यत्तं राजन् 
विव्याध पत्तिभि. ॥ २१॥ अथापरेण भक्ञन धलुश्चिच्छद भारत । 

सारयिङ्चास्य मक्ञन क्षिप्रहस्तो न्यपातयत् ॥ २२1 इयां्चास्या- 

वधौद्राजन्तुमौ च पाण्णिसारथौ। सोऽवष्घुल्य रथात्तुखं गदां 
जग्राह साच्चत.॥२२॥ स तया वोरषातिन्या गदया गदि 

नाम्बरः। गौतमस्य इयान् इला सारयथिच्च न्यपातयत् ॥ २४६ ॥ 

भूमिष्टो गौतमस्तस्य शरांशित्तेप प्रोड़ढ। ते राः साततं 
भित्वा प्राविशन् धरणौतलम् ॥२५॥ चैकितानस्ततः क्रूली 
गदा चिक्तेप ता पुनः! मौतमस्य बधाकाडौ छत्रस्येव पुरन्दरः 

॥ २६ ॥ तामापतन्तौ विएुलामश्मगमं मष्टागदाम् । र 

रनेकसाष्सेर्वारयामास गौतम ॥ २० ॥ देकितानस्ततः खड्गं 
कोणदुल्ल्य भारत । लाषवं षमास्याय गो तमं समुपाद्रवत् 
॥ र८॥ गौतमोऽपि धनुस्यल्ला प्रण्द्यासिं सुसंस्खतम्। वेगीन 
मता राजघेकितानसुपाद्रवत् ॥ २८ ॥ तावुभौ बलसम्पन्नौ 

निख्िश्वरभारिणौ। निस्िंणभ्या सुतौच्छग्यामन्धोऽन्यं सन्त- 

तत्तु. ॥ २० ॥ निस्छिंएवेगाभिदतौ ततस्तौ एरुषषंभौ । धरणौ- 

मतुसस्पाप्तौ सर्वश्ूतनििविताम् ॥ ३९ ॥ मूचछेयाभिपरोताङ्गे 
व्यायामेन च मोहितौ! ततोऽभ्यधावहेगेन करकः सुद्धत्तया 

॥२२॥ चैकितानं तथाभूतं दृष्टा समरदुमेदः । रथमारो- 

पयच्चैनं सर्वसैन्यस्य पश्यत. ॥ २२ ॥ तयेव शकुनिः भुर. श्याल- 

स्तव विस्पते । चारोपयद्रथं तृखं गोतमं रथिनाम्बरम् ॥ २४ ॥ 
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सौमदत्तिं वथा क्रदो शष्टकैतुममद्ावलः। नवद्या सायकै च्तिप्र 

ब्राजन् विव्याध वच्चसि॥२३५॥ सोमदत्िर्रःस्थस्तभ वाण- 

इपरोभत । मध्यन्द्नि महाराज रश्िभिस्तपनौ यथा) ३६॥ 

भूरियवास्तु समरे ध्ष्टकेतुं महारथम् ! इतस्तदयं चक्र 

विरथ सायकोत्तमैः ॥ ३७ ॥ विरयद्चैनमालोक्व हताश्वं हत - 

सारथिम्। महता शरवर््रेणए छादयामास संगुगे ॥३८॥ ख 
चतं रथसुत्ष्ज्य श्रष्टकेतुमं हामनाः। अआस्रोड ततो यानं 

अतानीकस्य मारिष ॥३०॥ चित्रसेनो विकस्य राजन् दुम- 
षणस्तया। रयिनो हेमसन्तादाः सौमद्रममिदुदवुः ॥ ४० ॥ 

अभिमन्यो सतस्तैस्त॒ घोर यु ्मवत्तत। शरीरस्य वथा राजन् 

वातपित्तकफे स्विभिः ॥ ४१॥ विरथास्तव पएतरास्तु कृला राजन् 

मदावे ! न जघान नरव्याघ्रः रन् भौमवचस्तद्ा ॥ ५२॥ 

तते राज्रां वह्ृमतै्मजाण्वरथयायिभि. । प्रत्ते समरे भौं 
दपर पि दुरासदम् ॥ 8३ ॥ प्रयातं शो व्रसुरोच्य परित्रातु 

सुतास्तव । अभिमन्यु समसुदिश्च वालभेकरं महारथम् ॥ 88 ॥ 

वासुद्टेवमुवाचैदं कौन्तेयः वु तबाद्नः! चोदयाश्वान् हषौ- 

के यतेते बहला रथाः ॥ ४५ ॥ एते डि वदवः शूराः कतासख! 

धुद्दुमंदाः। यथा न न्युः सेनां नस्तथा माधव चोदय ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्तः ख ॒वाष्णयः कौन्तेधेनामितौजखा । रथं शव तद्येयं 

प्रेषयामास संयुगे ॥ 8० ५ निष्ठानकों महानासो ततय सैन्यस्य 

सारिष। यदजुनो रखे त्रः संयातस्तावकान् प्रति ॥ 8८॥ 
समासाय तु कोन्तेयो राक्नसतान् मोसरक्तिण.।! सुश्माणमथो 

राजन्निदं वचनमव्रवीत् ॥ 8९ ॥ जानामिलां युधिखंष्ठं सयं 

तं ूर्वबेरिणम् । प्यायस्याय रुष्पप्ं फलं पश्च सुदारुणम् 

॥१०॥ अदय ते दर्पचिष्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान्! एवं 

सनच्ञत्पमतस्तस्य वौमस््ोः एतुषातिनः ॥ ११ ॥ लापि पर्ष 
२९ भौ 
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व ॥ 
दाक्धं सुरमा रथयुधपः\ न  किचचिच्छभं वा यदि- 
वाशुभम् ॥ ५२ ॥ अभिगम्वाुनं बौर राजभिवद्धभिवृंतः। 

ॐ दवाय > 
पुरस्तात् पष्ठतर्थव पाग्रवतश्वैव संतः ॥ ५२॥ परिवाय्यीजनं 

क, (र ० ० ् 
खदु 7 तव पुत्रः सद्दानष । एर. सञ्छादयामास मेषरिव दिवा- 

करम् ॥ ५९ ॥ ततः प्रत्त. सुमदान् सद्म: रोरितोद्कः} 
तावकान समरे पार्डवानाद्ध भारत ॥ ५५ ॥ 

दूति भौखपरवणि भौ्वधपवंसि सपर्माजुनसमागभे 
पञ्चाशोतितमोऽधपाय. ॥ ८५ ॥ 

|.) 

खच्छय उवाच ! स तुयमानस्तु परैधंनच्ञय' पदाती नागः 

श्वं श्रवखन् वलौ ¦! वारोन वारोन महारथाना चिच्छेद चापानि 

रसो प्रसद्ध\॥९॥ रसच्छिय चापानि च तानि राजंस्तेषां रण 

यौखवतां चरेन । विव्याष वारीचुंगपन्बद्ात्मा निःपरेषतां तेष्वथ 

मन्यमानः ॥ २ प निपेतुराजौ रुधिरप्रदिग्धास्तं ताडिताः 

श्क्कसतेन राजन् \ विभिन्नगातरा. परतितोत्तमाद्गषए गतासव- 

न्डिन्ततुतकायाः॥ ३॥ मौ गताः पाथं ग्रराभिष्यूता विचित्र 

रपा युगपदिनेशुः! दृटा इतां स्तान् युधि राजपुतांस्विगत्त- 

दालः प्रययौ रथेन ॥४॥ तेषा रथानामथ पृष्टठगोपा दाचि 

शतोऽन्येऽभ्यपतन्त पाथेम् 1 तयेव तेतं परिवाश् पाथं प्रकृष्य 

चापानि मद्दारवाणि ॥५॥ ग्रवौदषन् वाणमदौषवष्टया बथा 

गिरिं तीयधरा जलोषैः, सम्पौडपमानख् परोषदष्टगा धन- 

चयस्तान् युधि जातरोषः॥&॥ षष्ट्या गर संयति तल- 

श्ोके्जघान तानप्यथ पृष्ठगोपान् ! षष्टिं र्थांस्तानवजिल्य रु ग 

धनच्छयः प्रोतमना चश्स्वौ ५ ०॥ ग्रथालरद्धोसवध्ाय जिष्णु- 

ऽलानि रान्न समरे निदव्य ! लिगत्तराजो निदतान् समोच्य 
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महारथांस्तानथ बन्भुवर्गान् ॥८॥ रणे एरस्कत्य नराधिपं 
स्तान् जगाम पाथं तरितो वधाय। ग्रभिदुतं चासविद्ां बरिष्ठ 
घनच्ञयं वच्छ रिखण्डिमुख्याःः ॥ < ॥ अभुपदययुसते शित पस्व- 
स्ता रिरत्तिषन्तो रथमजंनस्य 1 पार्थोऽपि तानापततः 
समोच्य तिगत्तराज्ञा सुधितान् ठृवोरान् ॥ ९०॥ विष्वंर्यिलीः 

समरे धनुष्मान् गाण्डी वसुक्त निशितैः एषल्यौः! भौं चिवास- 
यंसि सन्ददरं दुर्योधनं सैन्धवारशख राज्ञः ॥९१॥ अरावा 

रयिष्यन्भिसम्युयाय मुह्धततमायोध्य वलेन वरः! उत््ज्य 
राजानमनन्तवौ््य जयद्रयादोख नपाश्नदौजा-ः॥९२॥ ययौ 

लतो भमौमवलो मनसौ गाङ यमाजो एर चापपाणिः युधि- 

दिर श्नोग्रबलो मदहात्ा समाययौ लरिती जातकोपः ॥ ९३} 

मद्राधिपं समभित्यज्य सङ्क 7 खंभागमाप्रन्तमनन्तकोत्तिम् । सा" 
खमा्रौस॒तमोमर्तैः भो ययौ शान्तनवं रणाय ॥ १४ ॥ तैः 

सम्युक्त स महारथौषेगे इाखतः समरे चितरयोधौ । न विव्यथे 

शान्तनवो माला समागतः पाण्डुसुतैः समस्ते. ॥ १५॥ उपेत्य 

राजां युधि सत्यसन्धो जयद्रथोऽ्यग्रवली मनस्वौ ।! चिच्छेदः 

चापानि मद्ारथानां प्रसद्य तैषां धनुषा वरेण ॥ १६ 1 युधि- 

छिरं भौमशषेनं यमौ च पाथ तथा युधि सच््नातकोपः । दुर्योधनः 

क्रोधदिषो मद्दाला जघान वारीरनलप्रकाशैः ॥ ९० ॥ कृपेण 

अतयेन शक्तेन चैव तथा विभ चित्रकनेन चापि। विद्धाः शर 

स्तेऽतिविहडकोपा दैवा यथा रेलयमरीः समेतैः ॥ १८॥ शछिन्ना- 

युधं शान्तनवेन रान्ना शिखण्डिनं प्रच्य च जातकोपः ! अजास- 
इएतुः समरे माला श्खिख्डिनं क्र्द्ध उवाच वाक्यम् ॥९९॥ 

उक्ता तथा तवं पितुरग्रतो मामं हनिष्यामि मदाव्रतन्तम् | 

मोषं भरोपविमलार्ववं. सत्यं वदामोति ङतः प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 

लथा नं चैनां सफलां करोषि देवव्रतं यन्न विद्दि युद्ध 
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मिथ्याप्रतिज्ञो भवमा नवौर रतच्त॑ख धमञ् कुलं यश्श्च।२९ 

प्क्तख भौं युधि भौमवेगं स्वास्तपन्तं मम सेन्यसङ्कान् \ 

अरौषजाकैरति तिग्मतिजनेः कालो यथा कालकृतं षणेन ॥ २२ ॥ 

निङ्गत्तचापः समरानपेन्त' पराजितः एन्तनवेन राज्ञा! विद्ाय 

वन्ध नथ सोदरा ख क्र यास्यसे नातुख्धपं तवेदम् ॥२२॥ दद्रापि 

मौष्पं तमनन्तरीय्ये भनच्च सन्य द्रवमाणभमेवम्। भोतोऽसि 

नृनं द्रुपदस्य एत्र तथा हि ते मुखवर {ऽप्रद्धष्टः ॥ २४ ॥ ्ज्नाच- 

मानेन धनच्छतेन मद्ादवे सम्प सक्तो ठृवौर । कथं हि भौष्ात् 
मथित. एथिव्यां मयं लमदय प्रकरोषि वर ॥२५॥ स धम 

राजस्य वचो निशम्य क्षात्रः विप्रलापापविदम् । प्रल्यारेए 

मन्यमानो मदात्मा प्रतलरे भोपस्वधाय राजन् ॥ २६ ॥ तमा- 

पतन्तं मता जवेन श्खिर्डिनं मौसमभिद्रवन्तम् । अ्रावारया- 

सास डि एत्य एनमसेण घोरेण दि दुजधेन ॥२०॥ स चापि 
दृष समुदौदमाणमस्तं युगन्तामिसमप्रभावम् । नासौ व्यसुद्य 
दरुपदस्य एतो राजन् मदेन्द्रप्रतिमप्रभावः ॥ २८ ॥ तस्यौ च ततेव 
मद्दाधनुष्पान् परस्तदस्तं प्रतिवाधमानः। अथाददं वारुण- 

मन्यदस्व॑श्िखण्ड्गग्रं प्रतिषातमस्य ॥ २८ ॥ तदसमस्तेण 
निवामाणं खस्था; सुरा ददृशुः पाथिवाश्च! मौोषस्तु राजन् 
समरे मदात्मा धनुः सुचितघ्वजमेव चपि ॥३०॥ दिलानदक्ः 
पार्डसुतस्य वोरो अुधिष्ठिरस्याजमोदस्य राज्ञः! ततः ससृत्- 

ज्य धनुः सवां युधिष्ठिर वोच्छ भयाभिभ्रतम् ॥३९१॥ गदं 

रखशटोलाभिपपात सङ्क जयद्रथं भोमसेनः पदातिः । तमापतन्तं 

सद्धसा जवेन जयद्रथः सगदं मौमसेनम् ॥ २२ ॥ दिव्याध 

घोरैर्बमदश्डकल्यैः शितैः परः पञ्चते: समन्तात्! अचिन्त 

चिल्ला स शरास्तरस्वौ ठउकोदरः क्रोधपरोतचेताः ॥ २३१ 

जघान बाद्धान् समरे समस्तानारट्जान् सिन्धुराजस्य सङ 
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ततीऽभिवौच्याप्रनिमप्रभावसतवाद्मजस्रमाणो रथेन ॥ ३8 ॥ 
अभ्याययौ मौमसेनं नियन्तुं सस॒यतास्ठः सुरराजकल्पः। भोमो- 
ऽष्ययैनं खसा विनद्य प्रयु ययौ गदया तज्ञमानः ॥ २५॥ ससु- 

दतां तां चमद्रडकल्यां दृष्टा गदान्ते कुरव. समन्तात् । विहाय 
सवे तव युत्रमग्रं पातं गदाया. परिदत्तंकामाः॥ ३६ ॥ अप- 
क्रान्तास्तुसुक्ले सम्विसह् सुदारुणे भारतं मोदहनौधे! अमूढ 
चेतास््य चित्रसेनी महहागदामापतन्तो निरोच्छ ॥ २७॥ रथं 

समुत् ज्य पदातिराजौ प्रख्च खड्गं विमलच्च चम । श्रवक्ुतः 
सदह इवाचलाग्राच्जगाम तं भूमिसमप्ररेशम् ॥२८॥ गदापि 

सा म्राप्य रयः विचित्रं साष्ठ' सतं विनिद्दत्य सङ्क! जगाम 

श््ूमिं ज्वलिता महहेात्कवा भष्टाम्बराद्वामिव सम्पतन्तौ ॥ २2 ॥ 

आञ्चधधपं सुमदच्वरोया दृदेव तद्धारत सष्पु हृष्टाः ! रस 
विनेदु. सहिताः समन्तात् प्रपूजिरे तव एतं ससैन्याः ॥ ४० ॥ 

दति भौसपवंणि भौसवधपवंणि चितसेनरथभङ् 
षड शौ तोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 

[~ प 

सच्छय उवाच ! विरथं तं समासाय चित्रसेनं मनखिनम् } 

दरथमारीपयामास विकखसतनयस्तव ॥ ९॥ तस्िंसथा वत्त 
माने तुसुले सङ्कले एम्। भौस' शएन्तनवस्तृख युधिष्ठिर- 
समुपाद्रवत् ॥२॥ ततः सरथनागा्छाः समकस्पत र्च्लयौः। 

खल्योरास्यमतुप्राप्रं मेनिरे च युधिष्ठिरम् ॥२३॥ भुधिष्ठिरोऽपि 

कौरव्यो चमाभ्यां सदितः प्रमु! महेष्वासं नरव्याघ्र भोष्पं 
श्नन्तमवं ययौ ॥8॥ ततः शरसदस्राणि प्रमु्न् पाण्डवो 

युधि। भौं सञ्छादयामास यथा मेधो दिवाकरम् ॥१५॥ 
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तेन सम्यक् प्रणोतानि शरजालानि भागशः । प्रतिजग्राह गाङ्ग यः 

पतशोऽथ सदहस्तशः ॥ & ॥ तयैव शरजालानि भीप्रेणसतानि 

मारिष आकाशे समदृश्यन्त खगमानां व्रजा इव)॥ ॐ न 

निभेषार्बात्त कौन्तेयं भौपः शान्तनवो युधि! अदृश्यं समरे 
चक्र शरजालेन भागशः॥ ८ं॥ ततो गुधिष्टिरो राजा कौरवस्य 

मद्ान्लनः। नाराचस्प षयामासक्रद्ध श्रौ विषोपमम् 1९ ॥ 

असम्य 1घन्तु तं तत्र जुरप्रेण महारथः ! चिच्छ द समरे राजन् 

मौषस्तस्य धनुशु्रतम् ॥ १० ॥ तन्तुच्छि्वा रणे भौष्मो नाराचं 

कालसम्मितम्! निजने कौरवेन्द्रस्य इयान् काञ्चनषणान् 

1 ११॥ खताश्वान्तु रथं त्यक्वा धरममपुतरो युधिष्ठिरः ¦ आरुरोह 
रथ तख नकुलस्य महात्मन्: ॥ ९२॥ यमावपि सुसक्रदो समा- 

साद्य रणे तदटा। शरः सञ्छादयामास भौष्पः परपुरच््रय 

॥१३॥ लोतुदृष्ा महाराज भौष्मवाणप्रपौडतो ! जगामाथः 
परां चिन्तां भौप्स्य वधकाडया॥ १६ ॥ ततो श्रुधिष्टिसे 

राजन् राज्नस्तान् समचोदयत् भौं शन्तनवं सवे निहतेति 
सुद्धहणान् ॥ १५ 1 ततस्तं पार्थिवाः सर्वे श्रुला पार्थस्य भाषि- 
तम् । महता रथवंशेन परिवव्रुः पितामहम् ॥ ९६ ॥ स सम- 

न्तात् परितः पिता सेवत्रतस्तव। चितक्रौड धनुषा राजन् 

सावयानौ महारथान् ॥ १०॥ तं चरन्तं रणे पाथा ददशः 
कोरवं थुधि। खगमध्ये प्रविश्येव यथा सिहरि वने।॥१८॥ 

तज्जयानं रणे शूरांस्वासयानञ् सायकः ट्टा तेसम॑हाराज 
सिद्धं खगगणा दव ॥१८॥ रणे भरतसिंहस्य ददृशुः ततया 
गतिम् । अनेवाँयुसहायस्य यथा कच्तं दिधकच्चतः॥ २० 

शिरासि रथिनां भौमः पातयामास संयुग! तासेभ्य दरव पद्यानि 

फलानि कुशलो नरः ॥२९॥ पतद्धिश्च महाराज शिरीभि- 

धैरणोतले! वभूव तुरुलः शब्दः पवतामश्मनामिव ॥ २२ ॥ 



भ्मै्पन्व । २.४१ 

त्षिंस्तु तुसुक्षे धुद्धं वक्तमाने सुदासरो। सर्वेषामेव सेन्याना- 

मासौदातिकरो मदात् ॥२२॥ भिन्नेषु तेन ब्यूदधेषु चत्रिया 

इतरेतरम् । एकमेकं समाहूय युक्ाये वोपत्िरे॥ २४ ॥ 

शिखण्डौ तु समासाद्य भारतानां पितामहम् । अभिदुद्राव 

विरीन तिष्ठ तिष्टेति चाब्रवौत् ॥ २५ ॥ अनादृत्य ततो भौष्स्तं 
शिखण्डिनिमाद्वे ! प्रययो र्च्छयान् भौ सः स्वील चिन्य शरिख- 

रख्डिनिः॥ २६ ॥ खुच्छया् ततो दष्टा दष्टा भौं मादव । 
ङ्िदनादान् वद्विधाश्क्ुः शङ्विभिधितान् ॥ २० ॥ ततः 

म्रवठते शुद्ध व्यतिषक्तरथदिपम्। अपरां दिशमास्थाय स्थिते 

सवितरि प्रभो ॥२८॥ धृष्टद्युम्नोऽथ पाञ्चाल्य, सात्यकिञ्च महा- 

रथः। पौड्यन्तौ भर सैन्यं शक्तितोमर दष्टिभिः ॥ २९ ॥ श्र ख 
बह्ृभौराजन्नाजनुस्तावकानृणे। ते इन्यमानाः समरे तावकाः 
युसषधंम ॥ २०॥ आं युद्धं मतिं ङा न व्यजन्ति च संभुगम् । 
यथेएत्साष्दच्च समरे जघरर्लोकमदहारथाः ॥ ३९ ॥ तताक्रन्दो 
म्टानासोत्तावकानां मदहालनाम् । वध्यतां समरे राजन् पाष- 

तेन महातमा ॥२२॥ तं श्रु्ला निनदं घोर तावकानां महा- 

रथौ । विन्दानुविन्दावावन्लौ पाषंतं प्रद्युपस्यितौ ॥३३॥ तौ 
तस्य तुरगान् इला लरमाणौ महारथौ \ खछादयामासतुस्भौ 
भररवर्धण परार्भतम् ॥ ३8 ॥ अवश्याय पाञ्चाल्यो रथा्तूखं 
मद्ारथः। आर्रोद् रथं तूखं सात्यकेः सुमहालनः ॥ २५ ॥ 
ततो अुधिषठिरो राजा महत्या सेनया वत. । आवन्त्यो समरे 

क्र ्ावभ्ययात् स परन्तपो ॥ ३६॥ तपनैव तव पुत्रोऽपि सर्वौ 

दयोगेन मारिष। विन्दानुविन्दौ समरे परिवार्य्योपतस्थिवान् 

॥ २० ॥ अजलुनश्वापि संक्र डः समरे चत्नियषंमान् 4 अयोधयत 
सङ्ग पे वज्रपाणिरिवासुरान्॥ ३८ ॥ द्रोणश्च समरे क्रूः 
त्रस्य प्रियकृत्तव । व्यधमत् स्वंपाञ्चालास्तूलराशिभिवानलः 



>४६ मराभारतस् । 

॥ ३९ ॥ दु्योधनपरोगास्तु एतास्तव विश्राम्यते । परिवाधं 

रणे भौं युयुधः पाण्डर. सह ॥ ४० ॥ ततो दुर्योधनो राजा 

लोहितायति भारे । अव्रवौत् तावकाम् सवास््ररघ्वमिति 

भारत ॥ ४९ ॥ युध्यतान्तु तथा तेषा कुवेतां कख दुष्करम् । 

अस्तं गिरिमथाखटे न प्रकाशति मास्छरे ॥ ४२ ॥ प्रावत्तत 

नदौ घोरा भोणितौषतरद्िणौ। गोमायुगणसद्धौ र षणेन 

रजनोसुति॥ ४३ ॥ शिवाभिरशिवाभिय्च रुवन्तोभिः समन्ततः । 

घोरमायोधनं जज्ते भूतसङ्समाकुलम् ॥ ४६ ॥ रातच्तसाश्च पिशा- 

चाश्च तथान्ये पिरिताश्िन । समन्ततो व्यदृश्यन्त शतशोऽथ 

सदसः ॥ ६५॥ अलुनोऽय सुग्मादौन् रान्नस्तान् रुपद्ा- 

लुगान्! विजिल्य पृतनामध्ये ययौ खश्रिविरं प्रति ॥ ४६ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो श्राटभिः सदत. प्रभु । प्रययौ शिविर 

राजन्नि्रायं सेनया त. ॥ 8० ॥ भौमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्यो 

धनसुखान्थान्। अवजित्य कृपान् सङ्क ~ प्रययो शिविरग्यृति 

॥ 8८ ॥ दुर्योधनोऽपि वृपतिः परिवाओ महारणे । भौ 

शान्तनवं तुं प्रययो शिविर प्रति ॥ 8९ ॥ द्रीणो द्रोखिः 

कृपः शल्यः कृतवर्मा च खालतः। परिवाग्ै चम् सवा प्रतयुः 

शिविर प्रति ॥५०॥ तथैव सात्यकौ राजन् धृष्टदयुख््रव पाण्रवत. 

परिवार्य रणे योधान्ययतु विर प्रति॥५१॥ एवसेते 

मदाराज तावकाः पाण्डर. सह । पथ्यवत्तन्त सहिता निशा- 
काले परन्तपाः ॥ १२॥ ततः खश्विर गता पाण्डवाः कुरव- 

स्तथा । न्यविशन्त महाराज प्रूजयन्तः पर्यरम् ॥ ५२ ॥ रक्तां 

क्रलालनः शूरान् न्य स्यरुल्यान् यथावि ! अपनीय च शत्यां स्तं 

स्बाला च विविधैज्जले. ॥ ५६ ॥ कतसखस्यनाः स्वै स्तृय- 

मानास वन्दिभि. । गीतवादिवर्व्दख व्यक्रौडन्त यश खिनः ॥५५॥ 

सुद्धत्तभिव तदार्वमभवत् खगेसुम्मितम् }! न इदि युडकथाङ्गाञ्खि- 
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स्तत्र चक्रनेरघभा. ॥५६॥ ति प्रसि वसे तच्च परिथान्तडने 

क्प! दस्छश्डवद्धले राजन् ४स्णौपे दभ्रूवतु- ॥ ५०॥ 

दूति भद्धपवति यौष्वधपवंसि सप्तमदिवस युदावद्दारे 

सम्राशौतोऽध्याय ॥ ८७ ॥ 

सच्छ्रय उवाच! परिणाम्य निश्णन्तान्तु सुखशुप्रा जनेः 
1 ९ 

वराः कूरवः पाण्डवाश्चैव एनय द्धाय निर्ययु.॥ ९५ ततः 
र ॐ क = क हि 

ब्दो मद्दानारीत् सैन्ययेसभयीरपि। निगंच्छमानयो ख्य 

सागरप्रतिमो मान् ॥२॥ ततो दुग्यौघनो राजा चितशनो 

विविंरतिः। गद्य रथिनां खेटो भारदइाजश्च बोखान् ॥३ 
नभूता $ ~ + ६ 

एकौगूता- स॒संयत्ता' कोरवारां महदारथः । व्यृदान् उ विदधू 

राजन् पार्डवान् प्रति दंशिता. ॥8॥ मोप. कला मदव्युद्धं 

पिता वव विशास्यते। सागरप्रतिमद्ोरं उाद्नोनितरद्धितम 
<~ ॥ [र् = २ 

४५॥ ग्रतः खवंसन्यानां मौ शन्तनवबो ययी मालवे- 
ॐ, ॐ, 

ईसिात्येश्च अवन्लेश्च समन्वितः ॥ &॥ ततीऽनन्दरमेवासौ- 
^~ ॐ ॐ ५ 

ष्ारदराडः प्रतापवान्! पएलन्द्. पारदर्श्य तवा चुद्कमारलवः 
~ क र 

॥॥ द्रोणदनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान् । मागधश्च 
ॐ ॐ ना <= 

कलिङ्ग पिशराचथ विश्रास्पते॥ ८५ भगदत्ताददु दपः काय 
न~ ॐ ॐ 2, >> 

ल्थोऽथ बरदलः। मेलकैखएर शव चिच्छ्िलिश्च समन्वित ॥ < ॥ 
चदलस्तत ॥ ॐ € ~ ॐ ति £ ९ 

उदलस्ततः गर सवं गत. प्रस्थलाधिपः ¦ काम्बोज व्द्धभ- सावं 
(2. < स € 

यवनेख खहस्तश्र.॥ १० ॥ द्रोखिश्च रमसः शूरस्तिगत्तादतु 

भारत। प्रययौ सिंहनादेन नादयानो धरातलम् ५ ५९ ॥ 
५2 >, भ नसत ~ अ | 

तथा सवख खन्येन राजः दुर्यधिनस्तद्ा । द्रीणेरनन्तर प्रायात् 
~ _ मधन सोदरः परिवारितः॥१९२॥ दुर््यधनादनु त्तः कृप- णर 

इती ययौ! एवभेष मदागयुहः प्रययो खाररोपम्. ॥ १३ ॥ 

३२ भौ 



०,५५द समदापारतर् । 

रेजसतत पताका च तखताणि वा विभो । अडदटान्धथ चितानि 

मद्टादछखि घनंधि च॥१९8६॥ तञ्च दष्टा मदव्यृद्धं तावकानां 
महार्थ । युश्वटछिरोबयोत्तश्च पाषंतं एतनापतिम्॥ १५ ॥ 

पश्च व्यध सद्ष्दाख निर्मितं सागरोपमम् । प्रतिच्य,दन्त्रमपि 
कुर् प्रैत मा चिरम् ॥ १६ ॥ ततः स भाषतः शूरो व्य इच्चत्र 
सुद्दारणम् । शद्धाटक मद्ाराज पर्य खविनाश्नम् ॥ १९७ ॥ 

ृड्धाभ्या समिमरसिनथ सात्यकि महारथः! रथेरनेकसाद्दसै- 

सथा हयपद्ातिभिः ॥ १८ ॥ नाभ्यामभरून्ररयष्ट ष्वंताश्चो 
वानरध्वञज ! मध्ये युशिष्िरो राजा माद्रीपुतौ च पाण्डवौ 

॥ १९ 1 चअयेतरे मद्व्वासा खहसेन्या नराधिपा. । व्यद्दंतं 

एूरवानाव्य शास्तविष्रदा. ॥२०॥ अभिमन्युस्ततः पश्चा- 
दिराटय भद्टारय.। द्रौपदेयाश्च सन्दिष्टा राच्तसय घटोत्कचः 

। २९ ॥ एवमेतन्छहाव्य. दं व्यद्छय भारत पाण्डवाः । अतिष्ठन् 
समर शूरा योद् कामा जय षिणः॥ २२॥ मेरोरव्दाख तुमुला 
विभिखा. शनन. । त्त डितास्फाटितीोत्क्र ष्ट सुभौमाः सवतो 

ङ्श ॥२३॥ ततः शुराः समासाय समरे ते परसरम्। 

ेदीरनिमिरराजन्मेतन्त प्रखरम् ॥ २8 ॥ मनोभिस्ते मलु- 

स्येन्द्र पूय योधा. पर खरम् ! युद्धाय समवत्तन्त समाद्धधेतरेतरम् 

॥२५॥ ततः प्रवदते गुड धोरखपं भयावहम् तावकाना 

शाद निक्नतामितरेतरम् ॥ २६॥ नाराचा निशिता. स्ख 

सस्पयतन्ति स्स भारत। व्यात्तानना भयकरा उरगा दरव सर्वशः 

॥ २० ॥ निष्मेतुर्विंमलाः श्यस्तेलधौताः सुतेजनाः । म्बु 

र्भ्पी यथा राजन् भजमानाः पतद्कद्ा.॥ र्ट ॥ गदाश 

विमरैः पडे पिनङाः खखंशिताः। पतन्यस्तत् द्यन्ते गिरि- 
"णृद्धोप्रभाः शुधाः ५२८८॥ निख्िशाश्च व्यराजन्त विमलाम्बर- 

सन्निभाः ग्रेभाशि च चर्मासि शतचन्टणि भारत ॥२३० ॥ 



।। 
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दरामन्त ररी राजन् पतमानानि स्वश्र ! अन्योऽन्यं समर 

सेने युध्यमाने नराधिप ॥३१९॥ अष्तेभेता वथा देत्मरेवशेने 

समुयते। अभ्यवन्न्त समरे तेऽन्योऽन्यं पै समन्तत ॥ ३२ ॥ 

रथास्तु रथिभिस्तृर प्रेषिताः परमाव । युगेखगानि संय 

युधः पार्थि वधैमाः ॥ ३२ ॥ दन्तिनां युध्यसानाना सद्धप्रात् 
पावकोऽभवत् । दन्तेषु मरत छठ सधूम सवतो विशम् ॥ २७ ॥ 
प्रासैरमिद्धता केचिद्जयोधाः समन्ततः! पतमानाः न दृश्यन्ते 

गिरिश्द्ानगा इव ॥३५॥ पदाताश्वाष्यदश्यन्त निन्नन्तो डि 

परस्रम्। चितरपधराः शुर नखरप्रासयोधिनः ॥ ३६ ॥ 

अन्योऽन्यन्ते समासाय कुर्पारडवसेनिका । शररनानापिधा- 

कारे रयो निन्युयमच्चयम् ॥ २ ॥ तत॒ श्ान्तनवी भीष्मो 

रथघोषिख नादयन् ¡ अभ्यागमट्ण पाण्डन् धतु-शव्द्न सोद 

यन् ॥ ३८ ॥ पार्डवाना रथाश्चापि नदन्तो भरव श्वस्) 

्रभ्यद्रवन्तं संयन्ता श्रष्टुख्लएरोगमः! ॥ ३९ ॥ तत. प्रवदते यु 

तव तेषाञ्च भारत नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं एर्ख्र्म् ॥४५०॥ 

्रह्टःफोतोऽध्यद्" ॥ प्य ॥ 

सच्छय उवाच । भौष्न्तु समरेक्रद प्रपतन्तं खयन्तव.। 

न शेकु. पाण्डवा दष्टं तपन्तमिव भा्छरस् ॥९॥ तत खः 

सैन्यानि धर्मपुत्रस्य सनात् । चभ्यद्रवन्त गाङ्ग यं वदैयन्त स्स्ति 

छरीः॥२॥ सतु मौष्ो रणष्वापौ रोय्ाद् सदरष्त््यान् । 

पाञ्चालाश्च महेष्वासान् पातयामास रायक्षै.॥३॥ ते वध्य 

माना भीष्ण पाञ्चाला रोमक्षैः सदह। मौससेवास्वयुस्त्ख 

लक्ता स्न्छकतं भवम् ॥४६॥ स तैषां र्थिनास्नोरो सेषः 
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श्नन्तनतो युधि! चिच्छेद समरे राजन् बाह्नथ गिरसिच 

॥१॥ विरथात्रथिनश्चक्र पितः देवत्रतस्तव ! पतितान्युत्तमा- 

डानि दधेभ्यो खयसादिनाम् ॥ ६ ¢ मिमतुष्यांख मातङ्गान् 
यानान् पर्दलोपमान् १ अश्याम महाराज भौसास्वंण प्रमो- 

हितान् ॥०॥ न ततरासौत् पुमान् कित् चाण्डवानां विश- 

स्पते अन्यत्र रथिनां खर ष्ादधौमसेनात् मदावलात् ४ त्फ स 
दि मौख्' समासाय ताडयामास संयुग } ततो निष्टानको घोर 

सष्सोमसमएगमे ८१५ वभूव सर्वसैन्यानां षोरखपो भया- 
नक । तसैव पारडवा ष्टा सिंदनादमथानदन् ॥ १०॥ तती 

दू््यधनो राजा रोदे परिवारितः + मीपं जुगोप समरे 

वन्तिमाने ऊनन्तये ॥ १९ ॥ मौमस्त सारथिं दता मौष्स्य 

रयिनाच्छर ¦ विदुतःश्वं रथे तस्िन् द्रवमाणं समन्तत. ॥१२॥ 

सुनाभस्य शरेणाशु शिरयिच्छद चारिहा! कुरप्रेण सुतौच्छन 

स दतो न्यपतद्धवि॥१२॥ तस्िन् इति महेष्वासे तव पले 

महारथे । नास्ष्यन्त रणे शुराः सरेरा. सप्त मारिष ९४ ॥ 
अदित्यकेतुव दे कुर्डधारो मदीदर + अपराजित पर्डि- 
तको विशणलात्तः सुदुजय ।॥ ९५ ॥ फार्डवं वित्रसननादहा 

विचित्रकवचायुधाः! अभ्यवत्तन्त सद्ध.भे योदधकामारिमदैनाः 
॥ १६ ॥ मद्ेाद्रस्तु समरे भौमं विव्याध पतिभिः नवभि- 

दज र्ग सुचिं तद्धा यथा ॥ ९७ ॥ अआदिव्यकेतुः सप्रल्या 

वाप चावि पञ्च भः! नवत्या कुण्डधारस्तु विश्लान्त्ं 

सुप्रभि ॥१८॥ अपराजितो मार्ज पर{जिण्णुमंशहारयः) 

शर व भि रानच्छ सौमसेनं मदहावलम् ॥ ९८.॥ रपो पःरडतक- 

दैनं त्िभर्कीरेः समर्पयत् स तन्न मर्ष भौम चलुभिवंष- 

स्स ॥२०॥ धनुः प्रयोडःः वामेन करेणामित्रकषं णः शिर- 

श्च्छेद समर २ररानतपर्वणा ॥२९॥ अपराजिनस्य सुन 
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तव पुत्रस्य संयुग पराजितस्य भीभ्ेन निपपात शिरो मदहोम् 

॥२२॥ अथापरेण भल्लन कुण्डधारं मद्दारथम् । प्रादिणो- 

कृल्युलोकाय सर्वसैन्यस्य पश्वत' ॥२३॥ ततः एनरमेयाला 
प्ररन्धाय श्िलोमुखम्। प्रेषयामास समरे परडितं प्रतिभारत 

॥२8॥ स शर पण्डितं दत्वा षिविश्र धरणौतलम् । यथा नर 

निद्दत्याश्ु सुजगः कालचोदित ॥२५॥ विशलात्तशिरन्दितलिा 

पातयामास श्रूपते। तिभिः श्रररदीनालमा स्मरन् क्रं ु रा- 

तनम् ॥ २६ ॥ महोदर महेष्वासं नाराचेन सतनान्तरे । विव्याधं 

समरे राजन् स खतो न्यपतद्ध वि ॥ २७ ॥ आदिल्यकेतोग्छतच्च 

छा दाणेन संयुगे! मल्ञन भृर्तौच्छन शिरशरिच्छेद मारत 

॥ २८॥ वद्वाशिनं ततो मीमः रेणानतपवशणा। प्रेषयामास 
संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ २९ ॥ प्रददू स्ततस्तेऽन्ये तव पत्रा 
विश्म्पते। मन्यमाना इ तत्सल्य सभाया तस्य भाषितम् ॥३०॥ 

ततो दुर्योधनौ राजा भाटव्यसनकथिंतः। अव्रवीत्तावकान् 
सर्वान् भौमोऽर्यं वध्यतामिति ॥२३९॥ एवमेते महेष्वासाः एता- 

स्तव विशएास्पते। भ्रातृन् सन्दुश्ड निहतान् प्रालरन्त हि तदचः 

॥२२॥ यदुक्तवान् मदहाप्रान्न चत्ता ितमनामयम्। तदिदं 

समनुप्राप्रं वचनं सत्यवादिनः ॥३३॥ लोभमोदहसमाविष्टः एत- 
प्रोल्या धनाधिप। न बुध्यसे पुरा यत्त॒ तथ्यसुक्तं हितं वच. 
॥ ३8 ॥ तथेव च वधार्थाय एत्राणं पाण्डवो बलौ । नून 

जातो महावाह्यथा दन्तौद् कौरवान् ॥ ३५ ॥ ततो दुयौधनी 
राजा भौस्रमासदय मारिष। दुखेन मददताविष्टो विललापा- 
तिदुःखित. ॥ ३६ ॥ निता भातरः श्रूरा मौमसेनेन मे युधि। 

यतमानास्तयान्येऽपि दन्यन्ते सर्व॑रेनिका ॥ २० ॥ भवान् मध्य- 

स्थिततय निद्यमस्मानुपेच्चते। सोऽद्ं कापथमाद्ट्ः पश्य रव- 

मिदं मम।॥३८॥ 
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सव्य उवाच । एतच्छ्.ला ततः त्र्.ङः पिता देवव्रतस्तव ! 

सुयोधनभिदं वाक्यमव्रवौत् साश्रुलोचनम् ॥ ३९ ॥ उक्तमेतन्मया 

पूव द्रोणेन विद्धुरेण च। गान्धाग्यां च यशर्खिन्या तच्छं तात न 
व॒दववान् ॥ ४० ॥ समयश्च मया पूव कृतो व पतेकर॑ण । नादं 
युधि विमोक्तव्यो नाप्याचाथः कथञ्चन ॥ 8१९॥ यंयं दि धात्त- 
रद्राणां मोमो द्रच्यति संघुग। ₹दनिष्यति रणे तन्तं सल्यभेतद्- 
व्रवौमिते॥४२॥ स लं राजन् स्थिरो श्रवा ट्टा लास्स 
भतिम्। योधयसख रणं पार्थान् खयं कुला परायणम् ॥ ६२ ॥ 

न वयाः पाण्डवा जेतु' देमैरपि सवासवे । तसाद मतिं 

कला स्थिरां युध्यख भारत ॥ 8४ ॥ 

द्रति भौप्रपवैणि सौष्मवधपर्मणि आदिद्यकैतुप्रथ {तवधे 
एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८< ॥ 

छेतर उवाच। टश मम हतान् एतान् वद्टनेकैन स्य । 

मपो द्रीणः कृपशरैव किमकुर्वत सच्ञय ॥ १॥ ग्रदन्यद्नि ने 

एव्राः चवं गच्छन्ति स्य । मन्येऽदं सर्वथा सत रैवेनोपदता 

म् ॥२॥ यत्र मे तनया. स्वे जौयन्ते न जयन्यत। यत 
द्रोणस्य भोपस्य कृपस्य च मदातनः॥२॥ सोमदत्तश्च वौरस्य 
भगदत्तस्य चोंभयोः। अष्वलास्नस्ततस्तात शूराणां स॒मदहा- 

तनाम् ॥ 8 ॥ अन्येषाञ्चेव श्रूराणा मध्यगास्तनया मम। 

यददन्यन्त सङ्गमे किमन्यद्घागधेयतः॥ ५॥ न डि दुर्योधनो 
मन्दः एुरा प्रोक्तमवुध्यत। बायमाणो मया तात मौस्ण विदु- 

रेण च ॥६॥ गान्धार्या चैव दुर्भघा. सततं प्रियकाम्यया । नाव- 

बुध्यत् एुरा मो दान्तस्य प्राप्रभिदं फलम् ॥ = ॥ यद्खोमसेनः समरे 

एवान्मम विशेषत. । हन्यदनि संर दो नयते यमसादनम् ॥ ८ ॥ 
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सच्ञय उवाच! इदं तत् समतुप्राघं चत्तुवचनमूत्तमम् 1 

न वुद्धवानकसि विमो प्रीच्यमानं हितं तथा॥९1॥ निवार्य 

सुतान् य॒तात् पाण्डवान् माद्भुदहेति च । खन्द हितकामानां 

द्रवता तत्तदेव च ॥ १० ॥ न शख परसि तदाक्य मत्यः पश्यमिवा- 

षम् । तदेव लामनुप्राप्रं वचनं साधूमाधितम् ॥ १९॥ विदुर- 

द्रोणभौखाणा तथान्येषां दिेषिणाम् । अक्रला वचनं पथ्यं 

यं गच्छन्ति कौरवाः॥ १२ ॥ तदेदत् समनुप्राप्रं पूवेभेव 

विशास्पते। तच्छ्रान्मे शण ॒तच्ेन यथा युद्धमवत्तत ॥ ९२ ॥ 

मध्यात सुमद्दारौद्रः सङ्गमः समपयत । लोकच्तयकरो राज- 

स्तन्न निगदतः श्णु ॥ १४ ॥ तत. सर्वाणि रेन्याणि धस्म- 

पत्रस्य शएस्नात्। स'रव्धान्यभ्यघावन्त भीष्ममेव जिघांसया 

॥ १५॥ शष्टदययश्नः खण्डौ च साल्यकिश्च महारथः। युक्ता 

नौका मद्ाराज भौपसरमेव समभ्यथुः ॥ १६ ॥ विराटो दुपदश्चव 

सद्धितः स्वेसोमकैः। शभ्यद्रवन्त सदमे मौषमेव महारथाः 

॥ १७ ॥ कैकय धृष्टकेतुश्च कुन्तिभोजश्च दशतिः! युक्तानौका 

म्दाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १८ ॥ अकुनो द्रौपदेयाश्च 
त कितानख वौध्यैवान्। दुर्योधनसमादिष्टान् रान्नः सर्वान् सम- 

व्यु ॥ १९ ॥ अभिमन्युस्तथा वोरो हेड्स्विश्च महारथः! 

मौमसेनखच संत्रडुस्खभ्यधावत कौरवान् ॥२०॥ दिधाभूतैरव- 

ध्यन्त पाण्डवः कौरवा युधि । तथव कोरवराजन्नवध्यन्त परे 

रणे॥२९॥ टदटोणस्तु रथिनां खष्ः सोमकान् क्रयं सद । 
यभ्यद्रवत संज्रु्ः प्रेषयिष्यन् यमक्षयम् ॥ २ ॥ तताक्रन्दो 
मद्ानासोत् खच्नयानां मदालनाम् । वध्यतां समरे राजन् 

भारदाजेन धन्विना ॥ २३ ॥ द्रीणेन निहतास्तत्र च्त्रिया वद्वो 

रणे। विचेष्टन्तो व्यदश्छन्त व्याधिक्किष्टा नरा दरव ॥ २8 ॥ 

कूजतां करन्दताद्धैव स्तनताच्चव संथुगी। अनिशं ख्यते शव्दः 
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्ुत्क्लणानां ठदृणामिव ॥२५॥ तथेव कौरवेयाणां मौीमरशनो 

वहावलः! चकार कदनं घोरं क्रूदः काल दवापर. ॥ २६ ॥ 
वध्यतां तव सैन्यानामन्योऽन्येन मददारणे। प्रावक्तत नदौ घोरा 

रुधिरोघप्रवाडिनौ ॥२०॥ स सङ्कामो महाराज घोररूपो- 
ऽभवन्छरान् । कुरूणा पाण्डवानाञ्च यमराष्टुविवडनः॥ २८॥ 

ततो भौमो रणे क्रद्धो रभसश्च विश्रेषतः। गजानीकं समासाद्य 
प्रेषयामास खल्यवे ॥ २९ ॥ तत्र मारत भौमेन नाराचाभिदता 

गजाः! पतु सेदु नेदुश्च दिशश्च परिवभेमु ॥२०॥ दछिन- 

हस्ता मद्दानागाम्छिनन्नगात्राञ्च मारिष! क्रोञ्धवदहिनरन्तश्च 

पृथिवौमधिशिश्विरे ॥३१९॥ नकुलः सद्टरेवश् दयानौकमभि- 

दरतौ। वै दयाः काञ्चनापीडा स्क्रभार्डपरि च्छदा ॥ ३२ ॥ 

वध्यमाना व्यदृश्यन्त तपोऽथ सदस. पतद्धश्च दथैराजन् 

समारतौच्धत मेदिनो ॥ ३२ ॥ निजिद्धेश्च श्वसद्धिश्च कूजद्धिशच 

गतासभिः। खयबैभो नरे ट नानाखपधरषरा ॥ ३६ ॥ अर्ज 
नेन इतेः सद्धा तथा भारत राजभि.। प्रबभौ वसुधा घोरा 

तत्र तत्र॒ विशाम्मते॥ रयै्ंमैर््वजेन्किनेन्कतेश्च सुमदा- 

प्रमैः। चामरव्यजनैच्िनेिकत्े श मद्धायुतैः ॥ ३६ ॥ खार- 

निंष्वीः सकेयुर : शरोभिश्र सकुण्डलैः 1 उष्णीपैरपविदधी् 

पताकाभिश्च सर्वश्च ॥ २८ ॥ अनुकः शैराजन् योक्त सद 

रष्िभिः। सञ्छन्ना वसुधा माति वसन्ते कुसुमैरिव ॥ ३८ ॥ 

एवमेष चयो वत्तः पाण्डूनामपि भारत । त्र ढ़ शान्तनवे भौषे 

द्धोरे च रथिनाम्बरे॥ ३२९ ॥ अरश्वल्याभ्नि कृपे यैव तथेव कृत- 

वर्मणि । तथेतरेषु क्रदं तावकानामपि च्यः॥ 8० ॥ 

दरति मौ्रपर्वणि मौसवधपवणि गरष्टमदिवसथुदध 
नवतितमोऽध्यायः ॥ <° ॥ 

दवदोवनव्यमन्टसके 



भौद्धपन्वं \ स्थषू 

सष्ज्ञय उवाद! वत्तमाने तथा रौद्रे राजन् वौदवर ये! 

शकुनि सौवलः यौमान् पाण्डवान् समुपाद्रवत् ॥\९॥ तथैय 

सखालतो राजन् दाददिक्यः परवीरा! श्रभ्यद्रदल सङुःने पाष्ड- 

वानामनौकिनौम् ।२॥ वथा काम्बोजमुख्याना नदौञान् 

वाजिनाम् । आरहानां मदहौज ना सिन्धुजानाद्च सवण. ॥ २४ 

वानाथुजानां शुभ्राणां तथा पवेतवारस्निएम् । वाजिनां उड्भिः 

सद्य समन्तात् पयथवारयत् ५५॥ पे चापरे तित्तिरजा जवम् 

बातर'स. । सुवखलङ्गतेखत्र वमंवद्धिः सुकल्यितः ॥९॥ इय - 

वीतज्वेमंखे7 पाण्डवस्य सुतो वलौ । अभ्यवत्तत तल्न्य दष्ट 

पः परन्तपः ॥ ६ ॥ अ्रजुनस्यातज. खौमान् दरावान्नाम कोब्ध- 

वान् । सुतायां नागराजस्य जात पान भौमता॥ ० ॥ रैरा- 

दतेन सा दत्ता चनपल्या मद्ालना। पत्यौ दते सुपणन कृपणः 

दौनत्ैवना ॥ ८ ॥ मार्य्यय ताञ्च जग्रा पार्थः कामवखानुगाम् । 

एवमेष समुत्यन्नः परदित्ेःजनाद्मन ॥९॥ सख नागलोके खलो 

मात्रा च परिरक्चितः। पिटव्यंण परित्यक्तः पार्थदेषाद् रान) 

॥ १० ॥ पवान् वलसम्पन्ते गुणवान् सत्यविक्रमः! दन्द्ररेकं 

जगामाशु शला ततराचुनद़तम् ५ १९॥ सोऽभिगस्य मद्दावाद्धः 

पितर सत्यविक्रमः अभ्यवादयत श्म्रे नियमेन कृतास्डलिः 

॥ १२ ॥ न्यवेदयत चाद्धानमज्लनस्य मद्धादन.। दइूरावानि 

भद्रन्ते एवश्ाद्ं वव प्रभो॥१३॥ मातु" समागमो यस्तु तत् 

र प्रत्यवेदयत् 4 तच्च सवे यथाठत्त' अनुससार पराण्डव. ५१६॥ 

षरिष्वच्य सुतद्चापि सोऽढनः सटशं गुरी. प्रौतिमानभवव् 

पार्थ देवराज निवे्ने ॥ १५॥ सोऽजंनेन खमादिष्टो देवलोके 

तदा नृप । प्रतिपूवं महावाद्धः खकाच्य प्रति भारत ॥ १६॥ 

यु्काजे लयास्माकं साच्यं देयमिति प्रभो । वाद्मिलयवसखुक्ला च 

शुद्धा उपागतः ॥ ९७ कामवेणजवर भ खता दद्भ 

३३ भौ 



य् अहामारतम् | 
(ष 

नुप! ते इवाः ऋाञ्चनापौड़ा नानावस्छां मद्दाजवा. ॥ ६८ ॥ 

उत्धेतु. सद्धसा राजन् हंसा इव मदोदधौ। ते लदौयान् 

समासाच्च दयचद्ान् महाजयान् ॥ ५८ ॥ क्रोडैः क्रोड़ानभि- 

न्तो षमैणाभिख्च परख्छरम् । मिपैतु सदसा राजन् खवेगाभि- 

हता मुवि ॥२०॥ निपतद्धिस्तथा तीच दयपद्धैः परस्सरम् । 

शुश्ुषे रारणः गब्द्ः सुपखपतने तथा ॥ २९॥ तथैव च मदा- 

राज सखभेल्यान्योऽन्यमादवे! परस्रवधं घोरं चक्रुस्ते दय- 

सादिन ॥२२॥ तजन्तिस्तद्ा वत्तमाने सक्कुसे तुमुले शशम् । 

खभयीरपि सच्ान्ता इयसङ्खा. समन्तत ॥ २३ ॥ प्र्तौणसायकाः 

शरा भिष्टतःप्रवाः खरमातुराः। विलयं समनुप्राप्रास्तच्छमाणाः 

परश्रम् ॥ २४॥ ततः च्षौसे सयानौके किद्िच्चछ्िष्टे च भारत 

सौवलस्याजुजाः धुरा निगंता ररसू्ैनि ॥ २९६ ॥ वाथुवेगसम-1 
खान् दायुवेगसमान् जवे आर्द्य गौोखपस्यन्नात् वयःस्थात् 

तुरगो नमान् ॥ २६॥ गजो गवाद्तो तषभश्म वानाजजवः शुकः । 
षडेते वलखस्यन्ता नियैगु्म हतो वलात् ॥२७॥ वाथमाणाः 
निना रख योपर्महादलेः। सन्ता युदकुश्ला रौद्ररूपा 

मर्वक्ला ॥य्८॥ तदनौकं सद्धावाद्ो सिखा परमदुजयम्। 

वक्षेन मता युक्ताः खगगगव विजये षिण. ॥ २२ ॥ विवि शस्ते 
तदा दुष्टा यागखरा युडदुमंदा. । तान् प्र्ृष्टास्तदा दहा इरा- 

यानथ दौश्चयान् ॥२.॥ शत्रवौत् समरे योधान् बिचिलाभरण- 

भुषान्। ययते धात्तराष्टस्य योधाः सागुधवादनाः ॥ ३९ ॥ 

न्यन्ते समद सदे तथा नोतिविधौयताम् । वाद्मिदलयेवसुक्ला ति 

स्वे योधा दूगावत. ॥३२॥ अश्रस्तेषरां बलानौकं दुजयं समरे 
पर-। तदानीकमनीक्तेन समरे पच्च पातितम् ॥ २३ ॥ गरखष्य- 

माणास्ते सर्वे सुबलस्यालजा रणे । इरावन्तसिद्रुदखय सतः 
चथ्थवारयन् ॥ ३४ ॥ ताडयन्तः भितः प्रासैश्लोदयन्तः पर- 



अभ्रपन्य । २५७ 

स्रम् । ते श्रूराः प्थैधावन्त कुवंतो मश्टर्क्लम् ॥ ३५॥ 

द्रावानपि निर्विदः प्रारस्तीचसेर्मदाभिः। शतवत रुधिरे- 

णाक्तासतोत्रैर्विड दरव दिषः॥३६॥ उरस्यपि च पधे च पाड- 

योख शषारतः। एकमे वह्मिरल्य्ेयदाजन्र विव्यये ॥३.०॥ 

इरावानथ संकरः सवास न्तिथितः परः! मोदयामास समरे 
विद्धा परघुरच््ञय ॥२३८॥ प्राखानुत्क्ृष्य स्वाश्च खर्टौरा- 

दरिन्दम.। तैरेव ताडयामास सुउलस्यालजत्रफे ॥ २८ ॥ 
निष्कस्य च भितं खगं खदौला च परावरम् । पड्तिस्तूख- 
मागच्छच्िघासुः सौवलान् युधि ॥४०॥ ततः प्र्यागतप्राणाः 

स्ते ते सुवलालजाः। भूयः प्रीधसमाविष्टा दरावन्तनभिदरताः 
१ 8१९॥ इरावानपि खड्गेन दथंयन् पाणिलाधवम् ¦ अभ्य 
वक्तत॒वतान् सर्वान् सौवलान् बलदपिंतः॥ ४२॥ लाषवेनाय 
"वरत सर्वे ते सुवलालमजाः। अन्तरं नाभ्यगच्छन्त चरन्त शोप्रगै- 

देयेः॥ ७३ ॥ भूयिमय तं सद्य सम्यृड्य तत॒ एनः । 
परिवार श्यं सव ररौतुमुपचक्रसुः ॥ ६8 ॥ अथास्यासगतानः 
स खडगनामित्रक्षणः। असिहस्ताथापदस्तासतषां गाता- 

रयकृन्तत ॥ ४९ ॥ आयुधानि च सवघा वह्कनापि ठ् श्ूषितान् । 

अपतन्त विकृत्ताद्धा खता भूमौ गतासवः॥ ७६ ॥ दष्रभस्तु 

महाराज वद्धा परिरच्चितः ¦ प्रमुच्यत महारोदासल्ारहौरा- 

वकत्तनात् ॥ 8 ॥ तान् स्वान् पतितान् दष्टा सुलो दुख्रश्षन- 

सतव । अभ्यभाषत संक्री राचचसङ्ारदशनम् ॥ 8८॥ आये 

द्धं मडेष्वारु मायाविनमरिन्दमम् । ्रैरणं भौमश्नश्य खःसं 

वकवधेन यै ॥ ४८ ॥ प्श्य पौर यथा छेष फाल्गनस्य सुती 

वलो । मायावी विप्रियं घोरं माका वलद्षयम् ॥ ५० ॥ 

तच्च कामगमस्तात मायाखे च वि्रदः। कृतकेरश्च पार्थन 

तश्मादनं रणे जद्हि॥५९॥ वाट्मिल्सेवमुक्षातु रान्नसोे ्ार- 



नत सद्ामारतम् । 

स्थन! प्रययौ सिदटनारेन यत्राज्जनसुतो युवा ॥ ५२॥ आद्र ~ 

यःबकुषरो-व मलप्रारथोधिभि-। वरै. प्रहारिभिर्यतीः सैरनोकैः 
उमाद्रतः ॥ ५२ ॥ तत. शेषैर्महाराज दिसादसैगदयोत्तमेः। 

निदन्तुकामः खमेर दूरावन्तं मदावलम् ॥ ५६ ॥ दूरावानपि 

सक्र दस्सरमाणः पराक्रमौ! इन्ुकाममभित्रन्नो राचचसं प्रत्य 
वारयत् ॥ ५१. ॥ तमापतन्तं सम्पृच्छ रात्चस सुमहावलः! 

लरस्नरुसततो म्या प्रयोक्तमुपचक्रमे ॥ ५६ ॥ कतेन मायामयाः 

खटा इवयास्तःवम्तएवदि। आदा राच्तरु्बरः शूलपटिरए- 

पायाः ॥ ५२१ तेसुरव्मा समागम्य दिसखादडसखराः प्रहारिरः) 

्रविराटमयामाष प्रेवलीकं परखरम्ः॥ ५८॥ तसिंस्तु निदते 

सैन्ये ताबुभौ युब्दर्बदरौ! सद्गामे व्यवतिष्ठेतां यथा प्र ठत- 
वास्वौ॥ ५९ ॥ प्रारवन्तनिप्रेच्य रा्तसं युद्धदुमैदम् ¦ दरा- 

वान् प्रोधसरव्पो वारयन् सुमदावल.॥६०॥ समभ्यासगत- 

स्याजौ तस्य खड् गेन दुम॑ते.। चिच्छेद कामक ल्िपरं शरान् प 
पच्च पञ्चषा ॥६९॥ स निङ्ञत्तं धनुषा खद्धवेन समाविशत् । 

दराजन्तममिक्रुड' सोदयन्निव मायया ॥ ६२ ॥ ततीौऽन्तरौत्त- 

मुतपरल्य इरावानपि राच्ठसम् £ विमोदविलाः मायाभिस्तस्य 

गाटाच्छि संयुगे ॥ &२॥ चिच्छेद सवधनन कामद्पो दुरा- 
सख. तथा स राद्दस्येष्ठः कृत्तः कृत्त पुनः एन ॥ ६8 ॥ 

सव्यभू नद्ाराग समवाप्य च योवनम् ६ माया हि सहजाः 

तेषं वसोर कामलम् ॥६५ ॥ एवं तट्रात्तसस्याद्' चिन्न 

िञं व्यरोचत } द्ररावानथ खत्रदढो रात्तसं तं महावलम् 
&& ॥ पर्श्टधेन् तएन चिच्छद च पुनःपुनः । रतेन 

पश्लिगा वैरज्छिदयमए्न दरव दुमः # ६० राक्तसो व्यनद्ड़ोर 
श न्द््युर्ःलोऽभवत्+ परष्धन्चतं रक्तः सुखएव रुधिर वद्ध 
॥&८॥ ततश्रौ वलबसक्रो वेग संशु! प्राष्यशृद्धिस्त्ा 



भौोषसपन्च । १९. 

ष्टा समरे शतुमूजितम् ॥ €< ॥ कला घोरं मदद्रूपं ग्रहौतु- 
मुपचक्रमे! अजनस्य सुतं वौरभिरावन्तं यश्रखिनम् ॥ ° ॥ 
सङ़1मभिरसो मध्ये स्वेषां तत्र पश्यताम् । तां दृष्टा तादौ 
मायां रात्चसस्य दुराल्नः ॥ ०९॥ द्रावानपि सक्र मायां 
खष्ट प्रचक्रमे । तस्य क्रोधाभिभथरूतस्य संयुगे चनिवत्तिनः ॥ ७२ ॥ 

योऽन्वयो मालकस्तस्य स एनमभिपेदिवान्। ख नागेवंहभो 

राजन् सर्वतः संठतो रण ॥ ०२॥ दधार सुमहदूपमनन्त द्रव 

वेगवान् । ततो वद्धविपैनीगन्कादयामास रा्तसम् ॥ ४ ॥ 

कायमानस्तु नागै स ध्याला रात्तसपुद्गवः। सौपख सपमस्ाय 
भक्तयामास पन्नगान् ॥ ५ ॥ मायया मच्तिते तस्िनन्वधै 

तस्य माटके । विमोहितमिरावन्तमसिना राच्चसोऽवधौत् ॥७&॥ 

सकुण्डलं समुकुटं पद्य न्द्सदटपप्रभम् । दररावतः भरो रचः 
पातयामास भरतत्ते ॥ ० ॥ तस्िंस्त॒ निदते वौरे रात्तसेना- 

लेनातजे। विशोकाः समप दन्त धात्तराष्टराः सराजका. ॥७८॥ 
तसिन् मदति सद्गगमे तादृशे मैरषे पुन. । मदान् व्यतिकरो 

घोर. सेनयोः समपदयत ॥ < ॥ हया गजाः पदाताश्च विभिखा 

दन्तिभिदंताः। रथाश्वा दन्तिनथैव पत्तिभिस्तत सूदिताः ॥८०॥ 

तथा पत्तिरथौषाश्च दयाञ् बद्व रणे! रथिभिनिंहता राजं- 
स्तव वैषाञ्च सङ्गले॥ ८९॥ अजानन्नरलुनश्वापि निदतं एत- 

मोरसम्। जघान समरे शुरान् रान्नस्तान् मौसरक्षिण. ॥८२॥ 

तथैव तावका राजन् खच्नयाञ्च सहस्रशः । जुद्धवुः समरे 

प्राणान्निजश्नुरितरेतरम् ॥ ८२ ॥ सुक्तकेणाश्च रथिनच्छिन्त- 

वाष्वसिकामका. । वाह्कभिः समयुध्यन्त समवेताः परख्रम् ॥८६॥ 
तथा ममांतिगैमौमो निजघान महारथान् । कमभ्ययन् समरे 
सेनां पारडवानां मद्धावल. ॥ ८५॥ तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये ववो 

मानवा हता. ! दन्तिनः सादिनयरैव रथिनोऽथ इयास्तया ॥८६॥ 



६४ महाभारतम् । 

तत्र भारत भोष्मस्य रशे दृषा पराक्रमम् 1 तथेव मौमक्िनस्य 
पाषतस्य च भारत ॥ ८० ॥ रैद्रमासौत्तथा युद" साच्वतस्य च॑ 
धन्विनः । दृष्टा द्रोणस्य विक्रान्तं पाण्डवान् भयमाविशत् ॥ ठट ॥ 

एक एव रणे शक्तो इन्तुमस्मान् ससनिकान्। किं पुनः पृथिवौ- 
शूरव्योषन्रातैः सूमा्रतः ॥ ८९ ॥ दृल्यत्रु बन् ` मडाराज पार्था 

द्रोणेन पौड्ताः। वत्तमाने तथा रौद्रे सङमे भरतम ॥ <° ॥ 
उमयोः सेनयो श्रुरा नाखष्यन्त परखरम् । ग्ाविष्टा दरव ुध्यन्तं 
र च्षभतेर्मदहावला' ॥ ८१॥ तावका. पाण्डवेयाश्च संरञ्धास्तात 
धन्विनः! न स्र पश्यामहे क्िद्यः प्राणान् परिरक्षति । सङ्गमे 

रेव्यसङ्गारे तस्मिन् वीरवर स्थे ॥ ०२॥ 

थ ( 

दृति भौप्पवंणि मौसवधपवणि दूरावहधे 

एकनवतोऽध्यायः ॥ <९॥ 

श्रतराष्ट उवाच ॥ इरावन्तन्तु नितं श्ुला पार्थां मदा- 

वलाः! सङ्गमे यदकुवन्त तन्बमाचच्ु स्य ॥ १९ ॥ 
सच्छरय उवाच । दूरावन्तन्तु निहतं सङ्गमे वोच्य राच्चसः। 

व्यनदत् सुमहानादं गैमरेनिष टोत्चः ॥ २॥ नदतस्तस्य शब्देन 

पृथिकी सागराम्बरा! सपवंतवना रालंचाल सुशं तदा 
॥३॥ अन्तरौनच्तं दिशयैव सर्वाश्च प्रदिशस्तथा तं शला 

सुमद्दानादं तस्य सन्यस्य सारत॥8॥ ऊअसस्तम्धः समभव 

हेपथुः खेद एव च । सव एव च राजेन्द्र तावका दौन्वेतसः 
॥१॥ सवैतः समविषटन्त सिंदाद्धौता गजा इव । निनदन् 
सुमद्दानादं निघीतमिव रात्तसः॥ £ ॥ उ्वलितं शूलसुदयस्य 

खपं रला विमोषणम्। नानाप्रहर रे्घोर्॑तो राचतरुपुद्धमैः 
॥ ७ ॥ आजगाम सुसंत्र ्. कालान्तकयमोपमः । तमापतन्तं 



भौष्पपन्वं । २.६९ 

सम्पच्छ संकर भौमदमंनम्॥ ८ ॥ खं बलञ्च भयात्तस्य 

प्रायभ्ो विसुखौकतम् ! ततो दुर्योधनो राजा षटोक्कचसुपा- 

द्रवत्॥९॥ सद्न्य सश्र चापं सिद्टवहयनदन्बुध" पृष्टतो- 

ऽनुययौ चैनं सवदि पवेतोपम. ॥९०॥ कुच्छरदैपसादसं- 

व॑ङ्गनामधिपः खयम् । तमापतन्तं सम्प च्छ गजानौकेन संत- 

तम ॥११॥ पतं तव महाराज चकोप स निशचरः। ततः 

प्रवते युद्ध तुसुलं लोमहषणम् ॥ ९२ ॥ रात्षसानाच्च राजन्द् 

दू्योधनवलस्य तु । गजानोकञ्च सम्य च्च भेषच्न्दमिवो दतम् 

#॥ १३॥ अभ्यधावन् सुसंक्रद्धा राक्षसाः खपाण्यः। नदन्तो 

विविधाननादाग्ेषा दरव स्विदुत ॥१९॥ शरशत्युष्टिनाराच- 

निघ्नन्तो गजयोधिन. । भिन्दिपलस्तथा गूलमहर. सपरन्ष 

॥ १५ ॥ पव॑तागरेश्र बच्चे निजश्स्ते मदागजान् । भिन्रङ्न्धान् 

विरुधिरान् भिन्नगालांच् वारणान्) १५६ ॥ अपश्याम महा- 

राज बध्यमानान्निषाचरः। तेषु प्रचौयमाणेषु भनेष्ठ गज- 

चोधिषु ॥ १९० ॥ दुर्योधनो मद्ाराज राच्तसान् समुपाद्रवत् । 

अमर्षवशम पन्नस्छयक्का जौवितमालनः॥ १८॥ सुमोच निभि 

तान् बाणान् रान्तसेषु मदहावल । जघान स महेष्वासः युधार्ना- 

स्तत्र राक्षसान् ॥ १९ ॥ सक्रद्धो भरतप्रष्टठ एतो दुर्योधनः 
स्तव । वेगवन्तं महहारोद्रं विद्युच्निद्धं प्रमाथिनम् ॥ २० ॥ 
परेतुर्भिश्रतुरो निजघान महारथः! ततः एुनरभेवाला शर- 

वे दुरासदम् ॥२९॥ सुमोच भरत ट निमाचरवलं प्रति । 

तत्त दृषा मडत्कमं तव पुत्रस्य मारिष ॥ २२॥ क्रोधेनाभि- 

प्रजव्नाल भमसेनिमदावलः1 विसफाथ्ये स महच्चापमिन्द्राणनि- 

समप्रभम् ॥ २२॥ अभिदुद्राव वेगेन दुर््यौधनमषेरम्। तमा- 

पतन्त सुरोच्छ काखरुषटटमिवान्तकम् ॥ २६॥ न विव्यथे मद्राराज 

एतो दु्यषनस्तव । तथेनमब्रवीत् कर् बः क्रोधसंरक्ञलोचनः ॥२५॥ 



6 भराभारतम्। 

अदयानृ ख गमिष्यामि पितृणां मातुरेव च। यै तया सुट््॑सेन 

रौषंकालं प्रवासिताः॥ २६॥ यच्च ते पाण्डवा राजन् पर 
दूते परराजिताः। यच्चैव द्रौपदी जग्णा एकवस्ता रजखला 
॥ २० ॥ सभामानोय दुवु्ठं वद्धा क्ेशिता लया। तवच 
परियकाभेन श्यायमस्था दुरालना ॥ २८ ॥ सैन्धवेन परिक्लिष्टा 
परिभूय पितुन् मम । एतैष्ठामवमानानामन्येषाञ्च कुलाधम 

॥ २९ ॥ अन्तमदयय गमिष्यामि यदि नोत्श्ज्यक्षे रणे। एव 
मुक्ता तु हेडिम्बो मददिस्फाव्थ कार्मुकम् ॥ २० ॥ सन्दश्य 
द्नेरोष्ठं ख्क्कणौ परिलतेलिद्दन्! मता पर वर्धिण दुर््योधन- 

मवाकिरत्। पवत वारिधाराभिः प्रा्रषौव वलादकः ॥ ३९ ॥ 

दति भौखपर्रि मी्रवधप्वणि इहेड्म्बयुद्ध 
दिनवतोऽध्यायः ॥ ९२॥ 

| 

सकच्छय उवाच । ततस्तदाणएवषेन्तु दुःसहं दानक्रैरपि । 

दधार युधि राजेन्द्रो यथा व मदहादिपः॥९॥ ततः क्रोध- 

समाविष्टो निग्रदसन्तिव पन्नगः। संशयं परमं प्राप्त. तस्तं 

मरतपषम॥ २॥ मुमोच निशितांसौच्छान्ाराचान् पञ्चविंश- 

तिम्! तेऽपरतन् सदसा राज स्तस्मिन् रात्तसणुद्धवे॥ २ ॥ 

अआशौविषा इव क्राः पर्वते गन्धमादने । स तैविंलः खवव्रह्तं 

प्रभिन्न दव कुच्ञरः॥४॥ दध्र मतिं विनाणाय रन्नः स 

पिशिताशनः जग्राह च मदाश्क्तं गिरौोणामपि दारिणौम्। 

॥५॥ सम्पृदोप्रां मोल्छाभामश्नौं ज्वलितामिव। समसु- 

दयच्छन् मद्दावाह्ृजिंघांसस्तनयं तव ॥ ६ ॥ तामुद्यतामभिप्रच्छ 

वद्गानामधिपस््रन् । कुच््नरं गिरिसङ्ागं राच्चसं प्र्यचोदयत् 



छ 

सस्रपम्वं । २६२ 

31 स नागप्रषरेलाजो विन शीघ्रगामिना) यतं दु्धौ- 
धनरयस्तं माम प्रद्यपद्यतं॥ ८॥ रथच वारयामास कुच्छ्रेण 

खुतस्यक्ते। मागमावारितं दृष्टा रा्ञ वङ्नं धौमता॥<॥ 

षटोष्छचो महारज क्रोधसरक्तलोचनः उदतांता मदाश्क्तिं 
तसिं चिन्तेपम वाररे॥१०॥ ख तवानिदहतो राजंस्तेन वाह्- 

विसुक्तया। सच्ञातर्धिरोत्पौडः पपात च ममारच॥१२१॥ 
उल्मत्य च गजाच्चापि बद्नामोश्वरो वलौ । जवेन समभिद्रुत्य 
जगाम धरणोतलम् ५॥९२॥ दुर्योधनोऽपि सम्यु च्छ प्रतितं 
वरवारणम्। व्रभमञ्चं वलं दृषा जगाम परमां व्यथाम् ॥ ९२ ॥ 

प्ततधमं एरसवुत्य ्लनञ्ाभिमानिताम् । अप ऽपक्रमणे राजा 
तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ १8 ॥ सन्धाय च शितं वाणं कालाग्नि 

समतेजसम् । मुमोच परम्रुडस्तस्मिन् घोरे निशाचरे ॥ १५॥ 

तमापतन्तं सस्व च्य वाफमिन्द्रा्निप्रभम् । लाषघवसनोष्टयामाख 
मद्दाला बे षटीत्छचः॥ ९ ६ ॥ भूयश्च विननादोग्रं क्रोधसंरल्त- 

लीचनः। तार्यन् सर्वसैन्यानि युगान्ते जलदो यथा ॥ ९७ ॥ 

तं शु निनदं घोरं तस्य भौमस्य रणष्सः। ग्रचय्यमुपसडस्य 

भौ; शान्तनवोऽब्रवीत् ॥ १८॥ यथैष निनदो धीरः ख.यते 
राचरषेरितः! हेड्म्बो युध्यते नूनं रान्ना दुर्योधनेन इ ॥१०॥ 
नैष क्यो दि सड गमे जेतु' भृतेन केनचित् । तत्र गच्छत मटर 

वो राजानं परिरत्तत॥२०॥ अभिद्रुतो महाभागो द्छच्तसेन 

मदात्मना 1 एतद्धि परमं कृत्यं सवषं न्: परन्तपाः ॥ २१॥ 

पितामद्वचः श्ुा लरमाणा खद्ारस्थाः। उत्तमं जवमास्थाय 

ग्रययुयंत्र कौरवः॥२२॥ द्रोणश्च सोमर्त्श्च वाद्िकोऽथ जय- 
दथः कपो भूरियवाः एद्य वन्यः सत्ृदलः ॥ २२३ ॥ 

अश्वुखामा विकच चित्रसेनो विविंशतिः । रथा शानेकसादस्तर 
य तेप्रामलुयायिनः॥ २४) अभिद्रूतं परोपएचन्तः एत्र दुर्या 

२8 भौ 



५६४ मष्ामारतम् । 

शनं तव । तदनौकभनाश्रषयं पालितन्तु मद्दार्यः ॥ २५ ॥ गात- 

तायिनसारान्तं प्रच्य राच्चसरुतम.। नाकस्मत मदहावाद्धमेनाक 

द्व पव॑तः॥२६॥ प्रण विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः, 

शरूलसुषर सतश्च नानाप्रहरणेरपि ॥ २७ ॥ तत. समभव 
तुमुलं लोम्टषंणम् । राच्चसानाञ्च सुखस्य दुर्योधनवलस्य च 
॥ र्त ॥ धनुषां ूजतां यन्द: रुवं तस्तुसुलो रयां । श्र यत 
मृष्धाराज वानां दद्तामिब ॥२८॥ शस्साशं पटमानानां 

कवशषु प्रीरिणाम्। णब्द्ः रमभवद्राजन् गिरौोणामिव भिय- 

ताम् ॥३०॥ वोरबाद्धविष्ृष्टाना तोमराणां विश्लाम्बते। खप- 

मारौदियतश्यानां सपाणानिव सपेताम् ॥३९॥ ततः परम- 
संक्रा बिस्फाव्थ सुम्दतु.। रारशेनद्रौ मदागाहविनदम् 
मैरमं खनम् ॥ २२ ॥ आ चास्या चन्द्रेण क्र्.उश्चिच्छं द कामु 

कम्! सोमदत्तस्य भल्लेन च्जद्धोन्मरथ्य चानदत् ॥ २३ ॥ वाद्हि- 

कच्च तिभिर्बसैः प्रलय विध्यत् स्तनान्तरे 1 कपभेकेम विव्धाध 

चित्रशेनं लिभि. परः ॥२७॥ पूर्णायतविद्ष्टेन सम्यकृप्रणि- 
दितेन । जतुरेपे समासाद्य विक समताडयत् ॥ ३५ ॥ 
न्यपदत् स रथोपस्थे रोणितेन परिष्रुतः। ततः पुनरमेयात्मा 
नाराचान्द्ए पञ्चच ॥ ३६ ॥ दूरिखवसि सक्रदधः प्राहिणो- 

सुरतर्षभ्। ते वर्मं भिशखा तस्याश प्राविशन् धरणौतलम् ॥२.०॥ 

वि(वं-पते द्रौ रेच यन्तारौ समताडयत् । तौ पेततूरथोपस् 

र्मोलुत्रच्य वाजिनाम् ॥३८॥ सिन्भुराक्नोऽचैचन्द्रेय वराद 
स्वसग्घितम् । उन्ममाथ महाराज दितौधेनाच्छिनि वुः ॥ ३९ ॥ 
चतुर्भिर नाराकैरावन्लस्य मद्दःलनः। जघान चतुरो बाद्दान् 
क्रोधसंरक्तलोचनः ॥४०॥ पूर्णायतविष्ष्टन पौतेन निरितिम 
च । नि विभेद मद्ाराज राजल ठददलम् ॥ ४९१ ॥ स गाढृविदलो 
व्यथितो रथोपस् उपाविशत् षं कोधेन चाशिषो रथस्छो 
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गास॒साधिषः॥ ४२ ॥ चिच्ेप निशितांस्तोचषान् एरानागौ- 

वि्रोपमान् । विभिदुस्ते महाराज एत्वं शुदविशारदम् ॥ ४३॥ 

दति भौप्पर्वणि भौसवधपर्वणि ईैड्म्युद 
वरिनवतोऽधायः ॥ ९३ ॥ 

पनवन्यदनन्ववय्वन्ददददे 

स््लय उवाच । विसुखौकृलय तान् सवास्तावकान् ञुधि 

रात्तसः! जिघांसुभेरतय छ दुर्यधनमुपाद्रवत् ॥ १॥ तमा- 
पतन्तं स्वं च्य राजानं प्रति वेगितम् । अभ्ययावन् जिषांशन्त- 
सतावका युददुमंदाः॥२॥ तालमाल्लासि चापानि विकषेन्तो 
मद्ारथाः। तमसवमभ्यधावन्ता नदन्तः सिद्दसङ्वत्॥ ३ ॥ 

यैनं परवर्धेण समन्तात् पथ्येवारयन् । पर्व॑तं वारिधाराभिः 
्ररटौव बलादहकाः॥8॥ स गादृविद्धो व्ययितस्तोत्ाित दव 

दिपः। उत्पपात तदाकाशं समन्तादेनतेबवत् ॥ ५॥ व्यनदन् 

समष्टानादं जोत इव रदः! दिषः खं पिदिशथैव नादयन् 

मैरयसखनः ॥ ६ ॥ रा्तसस्य ततः शब्दं श्ुला राजा युधिषिरः । 

उवाच भरतख ह मौमस्षेनमरिन्दमम् ॥ © ॥ भुध्यते राजसो ननं 
धाक्तराष्टुमद्ारथः। यथास्य ख्यते शब्दो नदती मेदवद्वनम 

॥८॥ अतिभारञ्च पश्थामि तच्छिनाच्तसणुद्धवे। पताम 
सक्र दः पाञ्चालान् न्तुसुयतः॥ < ॥ तेषाञ्च र्तणार्थाय युध्यते 
फ़राल्बुनः परेः! एतच्छला मद्ावादौ काथदयसुपस्ितम् 
॥ ९० ॥ गच्छ रच्षख इष्वः सं णयं परमं गतम् । भातु्व चम- 

मान्नाय लरमाणो कोदरः ॥ ११॥ प्रययौ सिंहनादेन लास- 

यन् सर्वपार्थिवान् । वेशेन मता राजन् पर्वकाले यथोदधिः 
॥ १२ ॥ तमन्वयात् सत्यति: सोचित्तिगुल्दुर्मदः। खशिमान् 
वसुघानश् पठः काश्यस्य वा विभुः ॥ १२ ॥ अभिमन्युसुखाध्रैव 
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नञेपश्च्या मदारथाः। तदेव विक्रान्तः चतरधमा तयैव च 
॥ १६६ ॥ अनूपाधिपतिभैव नौलः खवलमाखखितः। मदत 

शरवर्धेण हेडिम्व' पथवारयन् ॥ ९५ ॥ कचरे मदामत्तैः 

षट् सासे  प्रदारिभिः\ अभ्यस्सन्त सहिता रासषसेन्द्रं घटेत्- 

कचम् ॥ १६ ॥ सिदनादेन मद्ता नैमिषोष्रिण चेव द! उस्- 

अन्द् निपाते कम्पयन्तो वसुन्धराम् ॥ १७ ॥ तेषामापततां श्ल 

श्व्दन्तं तावकं बलम्! भौमसनभयोदिमं विवसषवद्नं तथा 
५१८ ॥ परित्त महाराज परित्यज्य षटोक्तचम् ! ततः प्रव- 

छते युद्ध ततर तेषां मदहालनाम् ॥ १९ ॥ तावकानां परेषाञ्च 

सङमे छनिवत्तिनाम् । नानाखणाणि स्वाणि विष्जन्ती मदा- 
रथाः॥ २० ॥ अन्सोऽन्यमभिधावन्तः सम्पृद्धारं व्रदक्रिरे। 
व्यतिषक्तं महारोद्र युद्ध" मौर्मसावदम् ॥ २९॥ यैर्गजैः 

समाजम्म् पदाता रथिभिः सद} अन्योऽन्यं समरे राजन् 

प्रा्थमानाः समव्ययु ॥ २२५ सद्दा चाभवत्तौत्रं रुन्निपाता- 
न्मद्द्रजः। रथाश्वगजपत्तौनां पादनेमिसमुब्तम् ॥ २२ ॥ धूमा- 

सणरजस्तोत्रं रणभूमिं समादणोत् । मेवसेन परे राजन् 

समजानन् परस्छरम् ॥२४॥ पिता पुत्र न जानौते एत्वा 

पितरं तथा । निर्व्या तथाम वैसे लोमहप्रो ॥ २ ॥ 

एसाणां भरतख ह ननुष्याणाञ्च गताम्! सुमदानभयच्छब्द्ः 

प्रेतानामिव भारत॥ २६ ॥ गजवाजिमनुष्याणां भोणितानां 

तरद्धिणो। प्रावत्तत नदौ तत्र केपरैवलण्ाइला ॥ २ ॥ 

नराणां वैव काभ्यः शिरसां पत्ता रणे । श्रुशुवे सुमहान् शव्दः 

पततामण्मनामिव ॥ रट ॥ विशिरस्र्ममु्येख छिन्नगालेशच 

वाररौः; ग्वे. स्िन्नदशैश्च सक्कर्णाभरदसुन्धरा॥ २८ ॥ 

नानाविधानि स्ाि विषजन्तो महहारथाः। अन्योऽन्यमभि- 

धावन्त सप्यदाराथमु्यताः॥२० ५ छया थान् समासाद्य 
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प्रपिता दयसादिभिः। समारत्य रणोऽन्योऽन्यं निधितुगतजौ- 
विताः॥ ३९॥ नरा नरान् समासादयय कोधरक्तल्लणा भषम् 1 

उरस्य॒रोभिरन्योऽन्यं समाश्धिष्य निजच्चिरे ॥ २२॥ प्रेषिता 
मद्ामत्रीर्वारणाः परवाररीः। अभिन्नन्ति परेषाणागरै्गारणा- 

नेव संगुगे ॥३३॥ ते जातरुधिरापौड्ाः पताकाभिरलक्गुताः । 
संसक्ताः प्रल्यदश्यन्त मेषा दव सविद्युतः ॥ ३8 ॥ कैचिद्धिन्न 

विषाणाग्रिन्नकुस्भाञ्च तोमरैः । विनदन्तोऽभ्यधावन्तो गज- 

माना घना दव ॥२५॥ केविदस्तेरधा छिकतैन्छिन्गात्रास्तया 

परे। निपतुस्तुसुल्े तसि ज्छिन्लपन्ता इवाद्रयः ॥ ३६ ॥ पाश्वं 

सुदारितैरन्यैवारणे्रवारणाः। सुसुचः रोशितं भूरि धातुनिव 

धराधरा. ॥ २७ ॥ नाराचमिदताश्छन्ये तथा विद्धाश्च तोमरैः । 
हयारोहा व्यटश्यन्त विग्न इव पवंताः ॥३८॥ केचित् क्रोध- 

समाविष्टा मदान्धा निरवग्रडाः। रथान् हयान् पटातौंत ममदुः 

शत्यो रणे ॥ २९ ॥ तथा हया दयारोदैस्ताड्ताः प्रास- 
तोमरेः। तेन तेनाभ्यवन्तन्त कवन्तो व्याकुला दिशः ॥ ४०॥ 

रथिनो रथिभिः साद कुलणुत्रास्तनुत्यजः! परां शक्तिं समा- 

स्थाय चक्रुः कर्मारखमौतवत् ॥ ६९ ॥ सखयम्बर दरवामरं प्रजद्ध.- 
रितरेतरम् । प्राथेयाना वश्रो राजन् खग वा बुद्धणालिनः 

॥ ४२ ॥ तस्ति स्तथा वत्तमाने सङ्गमे लोमदषंरो । धात्तराष् 
मदत् सैन्यं प्रायशो विसुखौकृतम् ॥ ४२ ॥ 

दति भौसपवेणि भोमवधपवेणि इहेड्म्वथुदध 
चतुनं बतितमोऽध्यायः ॥ <8 ॥ 

ॐ. १ 
खच्छय उवाच । खसेन्यं नितं दृष्टा राजा दुर््याधनस्तदा । 

श्रस्यधावत स्रो भौमसेनमरिन्द्मम् ॥ ९॥ प्रणुद्य सुमह्ाप- 
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मिन्द्राएनिसमप्रभम् । महता रवर्पणं पाण्डवं समवाकिरत् 
॥ २॥ अरद॑चन्द्रस्य सन्धाय सुतौ लोमवादिनम्। भौमसेनस्यं 

चिच्छेद चापं क्रोधसमम्वितः॥२३॥ तदन्तरे च सम्य च्छ लर- 

माणौ महारथः प्रसन्ट्धे भितं वाणं गिरौोणामवदारणम् 

॥8॥ तेनोरसि मदावाह्कमीमसेनमताडयत्। स गाद्विद्धो 
व्ययितः सक्को परितेलिद्टन् ॥ ५॥ समाललम्ब तेजस्तौ ध्वजं 

हेमपरिष्कतम् । तथा विमनसं दृष्ट भौमरेनं घटोत्कचः ॥ & ॥ 

क्रोधेनाभिप्रजज्चाद्य दिधच्चन्िव पावक.। अभिमन्यमुखाश्चवं 

पाण्डवानां महद्ारथाः ॥ ० ॥ समभ्यधावन् क्रोण्न्तो राजानं 

जातसम्माः। सम्प च्च तानापततः सत्रुलान् जातसन्धमान् 
॥ ८ ॥ भारदाजोऽव्रवोदाक्यं तावकानां महारथान् चिरप् 

गच्छत थट्रं वो राजानं परिरक्षत॥९॥ संशयं परमं प्राप 

मज्ञन्तं व्यसनाखंवे । एते क्रा महेष्वासाः पाण्डवानां मदा- 

रथाः ॥१०॥ भौमसेनं एरस्त्य दुर्योधनसुपाद्रवन् । नाना- 
विधानि श्रस्ाणि विख्जन्तो जय ताः ॥ १९ ॥ नदन्तो भेरवा- 
न्नाद्ांसासयत्तय श्ूमिपान्। तदाचाथवचः शरुता सोमदत्त 

पुरोगमाः ॥ १२ ॥ तावकाः समधावन्त पाण्डवानाभनौकरिनोम् । 

कृपो भूरिखवाः शद्यी द्रौणपुतो विविंशति" ॥ १२॥ चितशेनी 

विक्रखैश्च सैन्धवोऽथ तद्दलः। श्रावन्छौ च महेष्वासौ कौरव 

पथ्थवारयन् ॥ ९४ ॥ ते विंश्तिपरं गला सभ्पृहार प्रचकिरे। 

पाण्डवा धात्तराष्टाश्च परखरजिषांसव. ॥ १५॥ एवमुक्ता मदा- 

वाद्धमं ददिस्फाश्य कामृकम् । भारदाजस्ततो मौमं प्रडविंश्ल्या 

समादैयत् ॥ १६ ॥ भूयश्रंनं मदहावाद्धः एर शौप्रमवाकिरत्। 
पवेतं वारिधाराभिः प्रापरषौव बलाहकः ॥ १९० ॥ तं प्रद्यविध्य- 

दश्भिमीमरेनः प्लसुखे.। लरमाणो महेष्वासः सव्ये पार्य 

मदहावलः॥ १८॥ स गाद्विद्धो व्यथितो वयोठद्वश्च भारत । 
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प्रनट्संन् ससा रथोपश्य उपाविष्त् ॥ ५९ ॥ तं प्रव्धथितं 

दृद राजा दुर्योधनः खयम् ! द्रौणायनिश्च संकर दो मौमसेन- 
मभिद्रृतौ ॥ २८० ॥ तावापतन्तौ संप्रच्य कालान्तकयमोपमौ । 
सीमरेनो मदाबाह्गदामादाय ररः ॥२९॥ श्रवश्ुल्य रथा- 
तुस तस्थौ गिरिरिवाचलः। समुद्यम्य गदां गुर्वी कालदण्डो- 

पमां रसो॥२२८॥ तमुद्यतगदं दष कैलासमिव ृद्धिणम्। 

कौरवो द्रीणपुत्रश्च सदहितावभ्यधावताम् ॥ २२॥ तावापतन्तौ 
सहितौ तरितो वलिनां वरै ग्भ्यघधावत वेगीन मोमरनी 

महावलः ॥ २४ ॥ तमापतन्तं सम्प च्य सक्र ड' भौमदरंनम्। 
समभ्यधा्व॑स््ररिताः कौरवाणां मदहारथाः ॥ २५॥ भारदाज- 

मुखाः स्ते मौमसेनजिषासया नानाविधानि शस्ाणि मौम- 

स्योरस्यपातयन् ॥ २६ ॥ सिताः पाण्डवं सवे पौडयन्तः सम- 
न्ततः। तं दृष्टा संण्व प्राप्रं पोडवमानं महारथम् ॥ २.० ॥ अभि- 

जन्युप्रशतयः पाण्डवानां महारथा । अष्यद्रवन् परोौपसन्तः 

प्राणणास्त्क्ता सुदुस्जान् ॥ २८ ॥ अन् पाचिपतिः श्रो भौमस्य 

दयितः सुखा ¦ नौलो नोलाम्ब् दप्रष्यः संत्रद्ौ द्रौणिमभ्ययात् 

॥ २९. ॥ ख्व॑ते हि मद्ेष्वासो निलय द्रौणसुतेन सः! ष विस्फाथ्य 

मदचापं द्रौणिं विव्याध पत्रिणा॥३०॥ यथा शक्रो मदा- 
राज पुरा विव्याध दानवम्! विप्रचित्तिं दुराधष देवतानां 
भयङ्गरम् ॥३९॥ धेन लोकत्रयं कौधाच्रासितं खेन तेजसा । 
तथा नौलेन निभिन्नः सुसुक्तन पततिनां ॥ ३२ ॥ सच््नातर्धि- 
रोत्मौडो द्रौरिः क्रोध समन्वितः। स विस्फाय्थ धनुचित्मिन्द्रा- 
पनिसमसनम् ॥ २३ ॥ नक्र नौलविनाशय मतिं मलिमताम्बरः। 

ततः सन्धाय विमलान् भक्लान् कर्मारचितितान् 1३४॥ जघान 

चतुरो वादान् पातयामास च ध्वजम् । सप्रभेन च भक्ञन नौलं 

विव्याध वक्षसि ॥३५॥ स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस् उपा- 
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विशत् मीदितं वच्छ राजानं नौलमभ्रचयोपमम् ॥ ३६ ॥ 

घटोत्वचोऽपि स्त्रो ज्ञातिभिः परिवारितः। त्रभिदुद्राव 
वेशेन द्रौ णिमादवशोभिनम् ॥ २७ ॥ तथेतरे चाभ्यधावन् रप्तसा 
युखदु्मदाः । तमापतन्तं सम्प च्छ राच्चसं घौरदनम् ॥ ३८ ॥ 
अभ्यधावत तेजसौ भारदाजाल जस््ररन् ! निजघान तु खंक्रूडो 

राच्तसान् भौमदशनान् ॥ ३९ ॥ यैऽभवन्नग्रतः क्रा राच्सस्य 
एरःसराः। विसुखांयैव तान् दृष्टा दरौरिचापच्यते ; शरेः ॥ 8० ॥ 

अङ्गु्यत मद्दाकायो मैमसेनिषटोत्चः । प्रादुश्चक्रे महामाया 
घोरद्धपां सुदारुणाम् ॥ ४९॥ मोदयन् समरे द्रौणि मावावौ 

रात्तसाधिपः। ततस्ते तावकाः स्वे मायया विमुखौङ्ञताः ॥६२॥ 
अन्योऽन्यं समदृश्यन्त निकृत्ता भेदिनोतै । विचेष्टमानाः कपणाः 

शोणितेन परिष्ुताः॥ ४३॥ द्रोणो दुर्योधनः एल अश्बुल्ामा 
तथैव च। प्रयु महेष्वासा धे प्रधानाः सकौरवाः॥ ४8 ॥ 
विष्वस्ता रथिनः सर्द राजानश्च निपातिताः। दयातरैव खया- 

रोदा विनिकृत्ताः सदथः ॥ ६५ ॥ तद्वा तावकं सेन्य 
विद्रृतं शिविरं प्रति। मम प्रा्रोश्तो राजस्तथा रेवव्रतस्य च 

1 8६ ॥ युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा रात्तसौो ररे! षटोत्- 

कचप्रयुक्तंति नातिष्ठन्त विमो दिता. ॥ 8० ॥ नेवषि यदधुभौता 

वदतीोरावयोवेचः। तांश्च प्रद्रवतो दद्रा जयं प्राप्राश्च पाण्डवाः 
॥ ४८ ॥ घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान् प्रचक्रिरे । शड्- 

दुन्दुभिनिर्घोषः समन्तात् नेदिरे श्थम् ॥ ४९ ॥ एवं तव वलं 
सव ैड्ग्विन दुराकना। सूर्ग्यासमनवेलायां प्रभं विदुतं 
दिशः ॥५०॥ 

दति भौसपवेणि भौोप्रवधपवंणि इदेड्म्बमायाया 
यच्चनवतोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 

02 



भनैपसपन्वं । २ 

ससच्ञय उवाच। तिन् मरह संग्रन्द राजा दुर्यौवनः- 

सदा + गङ्ग यमुपसडुम्य विनथेनाभिवादयय च॥ १॥ तस्य सव 

चथाठत्तमास्यातुसुपचक्रमेः षटोक्छचस्य विजययान्मनश्च पर- 

जयम् ॥२॥५ कथयामास दुषो विनि.-्ठस्य पुन्. पुनः । अब्र 

वोच तद्द राजन् भोसं कुर्पितामद्धम् ॥२॥ भन्तं ससुषा- 

चिल वासुर्वं यथा परैः। पाण्डवेर्विग्रहो दोर. समारन्पो 

सया प्रमो॥४॥ एकाद समस्याता अत्तौदिर्वश्च या मध! 
निर्शे तव तिष्ठन्ति मया साद्ध परन्तप॥५॥ सोद भृरत- 

शादूषल मौमसेनएरोगमेैः। घटोत्कचं समायित्य पार्ीर्यधि 

निजितः॥ ६ ॥ त्ने ददति गाताश्ि शुकदक्षमिवामल., 
तदिच्छामि षद्ाभाग छत्प्रसादात् परन्तप॥ ७) राच्चसाप- 

खट इन्त खयभेव पितामह । लां समाचिल्य दुष तन्न अतत् 
लमरदेसि ॥ ८॥ एतच्छर् लए तु वचनं रान्न भरतसत्तम । दुर्यो 
चनमिदं वाक्यं भौष्ट. णन्तनवोऽत्रवौत् ॥९॥ शृणु शाजन् ममं 

वरो यां वच्छामि कोस्वः यया लया मद्दाराज व{च्ितच्छं 

परन्तप ॥९०॥ ग्रासा रच्छ रणे तात सवबविस्छास्छरिन्दम। 

अमेराञेन सङ्ग.मस्या काय. सुरानघ ॥११॥ अकतुनेन यम्यां 
वा मौमकेनेन् वा पुन. राजधम एर्स्केल्य राज्ञा राान- 

च्छति ॥१२॥ अद्ंद्रौणः कृपो द्रौणिः करतव्मां च साच्तः। 
अतयच्च सौमदसिख विकच महारथः ॥ १२॥ तव च माश 
शरा दु"एसनपुरोगमाः ¦! लद्धं प्रतियोद्छत्रामो राद्छरं ठं 
अरटावलम् ॥ १६ ॥ तस्िन् रोदे राचरेन्द्रे यदत च्छथीो 

मदन् 1 अयं वा गच्छ्तु रणे तस्य युद्धाय दुर्मते ॥ ९५॥ 
भगदत्तो मदौपलः पुरन्दरसमो शुधि! एतावदुक्ता राजामं 
भगदत्तमथःब्रवोत् ॥ ९६ ॥ सुमन्तं पाथिंविन्द्रस्य वाक्यं वाक्य्- 

विष्ारदः।! गशौघ्र गच्छ महाराज दैङ्म्विं युखदुमद्म् ॥ १० ५ 
३५ भौ 
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वारयख रणे यत्तो भिषतां सवधन्विनाम् । राक्लसं ब्रुर- 

कर्मार वथेन्द्रस्तारकं परा ॥१८॥ तव शस्ाणि दिव्यानि 

यिक्रमञ्च परन्तप । समागमश्च वद्भिः एराग्रदसरः सद ॥ १९ ॥ 

लं तस्य राजणशादूल प्रतियोद्धा महावै । खयक्तेनोच्छिती 

राजम् जदि राक्तसपुञ्धवम् ॥ २० ॥ एतच्छर् ला तु वचनं भौसस्य 

एृतनापतेः। प्रययौ सिंहनारेन परानभिमुखो दतम् ॥२९॥ 
तमाद्रवन्तं सम्य च्छ गजन्तमिव तोयदम् । अभ्यवत्तन्त संकरुडाः 
पाण्डवानां मद्धारथाः ॥ २२ ॥ भौमसेनोऽभिमन्युखच रात्तसश 

घटेत्कचः ! द्रौपदेयाः सत्यतः चतरेवश्च मारिष ॥२३ ॥ 

चैदधिजो वसुदानश्च दभार्खाधिपतिस्तथा। सुप्रतोकेन तांखापिं 

भगद्ततोऽभ्य् पाद्रवत् ॥ २8 ॥ ततः सममवयुद्ध' घोरसपं भया- 

नकम् । पारटूना भगदत्तेन यमरष्टविव्धैनम् ॥ २५॥ प्रयुक्ता 

रथिभिवणा मौमवेगाः सुतैजनाः। ते निधेतुमंदाराज नागेषु 
च रथेषु च॥२६॥ प्रभिननाञ्च महानागा विनौता दस्तिसादिभिः 

परस्परं समासाद्य सन्निपेतुरभौतवत् ॥ २० ॥ मदान्धा रोष- 

संरव्धा विषाणागरमद्ादवे | विभिदुदैन्तमुश्रले समासाद्य पर- 

स्यरम्॥२८॥ यास चामरापौडाः प्रासुपाणिभिराख्िताः। 

चोदिता सादिभिः च्िप्रं सन्निपैतुरभोतवत् ॥ २८९ ॥ पाद्ाताश्च 

पद्त्योषेस्ताड्ताः ध क्तेतोमरे.!1 न्यपतन्त तद] भूमौ अत- 

भोऽथ सदस. ॥ ३० ॥ रथिनश्च रथेराजन् कर्शिनालोक- 

सायकैः! नित्य समरे वोरान् सिंहनादान् भिनेदिरे॥३१॥ 

तसिं सथा वत्तमाने सङ्कामे लोमदरो! भगर्तो महेष्वासो 

मौमसेनमथाद्रवत् ॥ ३२॥ कुच्छ्रेण प्रभिन्नेन सप्रभा सवता 

मदम् ¦ पर्य॑तेन यथा तोयं प्रवमानेन सवं. ॥३२॥ किरन् 

रसदस्राणि सुप्रतीकशिरोगतः। रैरावतस्यो भगवान् एुर- 

न्द्र इरानष ॥२॥ स भौम शररधाराभिस्ताङ्यामास पार्थिवः । 



भीष्मपर्व । २.७३ 

पर्वतं धारिधाराभिस्तपान्ते जलदौ यथा ॥ ३१ ॥ भौमक्षेनस्तु 

संक्रुद्धः पादर्ञान् परःएतान् । निजघान महेष्वासः संकरः 

रतष्टिभिः॥३६॥ वान्दृद्ा निहतान् क्रो भगदत्तः प्रताप- 
वान् । चीदयामाख नागैन्द्र भोमसेनरथं प्रति ॥३०॥ सुनागः 

मेषिवस्लेन वारो च्याचोदितो वथा! श्रभ्यधावत वैगेन मौम- 

सेनमरिन्दम ॥२३८॥ तमापतन्तं सम्प च्छ पाण्डवानां महा- 
रथाः! अभ्यवत्तन्त वेगीन मौमसेनएुरोगमा ॥ ३९ ॥ कैकया- 

खाभिमन्युख द्रौपरेया्च सवैः दशार्णाधिपतिः शूरः ्त- 
देवश्च मारिष ॥४०॥ शैदिपञ्चित्रकेतुश संज्रद्धाः रुवं एव तै । 
उत्तमास्वाणि दिव्यानि दथेयन्तो मद्ठाबला.॥ 8१९ ॥ तमेकं 

कुच्ञरः क्राः समन्तात् प््यैवारयन्। स विलो वह्भिकीरी- 
व्यरोचत मद्ादिपः॥ ४२ ॥ सच्ञातर्धिरोत्पौडो धातुचितर 
दवादिराट्। दश्णंधिपतिश्वापि गजं शूभिधरोपमम् ॥ 8२ ॥ 

समास्ितोऽमिद्रुद्राव भगदत्तस्य वारणम् । तमापतन्तं समरे 
गजं गजपतिः सुच 88॥ दधार् सुप्रतोकोऽपि वेकैव मकरा- 

लयम् ! वारितं प्रच्छ नागेन्द्रं दाभाखंस्य मद्दाल्नः ॥ ४१ ॥ 

साधुसाध्विति सैन्यानि पार्डवाथाभ्यपूजयन् । ततः प्राग् 
उ्योतिप्रः क्र.डस्तोमरान् प चतुर ॥ ५६ ॥ प्राहिणोत्तस्य 

नागस्य प्रसुखि नृपसत्तम ! वमं मुख्यं तनुत्राणं शातकुख्धपरि- 

ष्युतम् ॥ 8० ॥ विद्य प्राविशत् च्तिप्रं वल्प्मौकमिव पन्नगा । 

स गाठविदो व्यथितो नागो भरतसत्तम ॥ 8८ ॥ उपादठत्तमदः 

्सिप्रमभ्यवत्तत वेगितः। स प्रदुद्राव वेगैन प्रणदन् मैरवं रवम् 

॥ 8९ ॥ सम्मदैयानः खवलं वायु क्ञानिवोजसा । तस्मिन् 
परालिते नागी पाण्डवानां महारथाः ॥ ५०॥ सनाद विन- 

योते य॑दायेवोपतस्यिरे । ततो भौमं एरस्छ, ल भगद्तमुपा- 

द्रवन् ॥१९॥ किरन्तो विविधान् वारान् शस्लाणि विविधानि 
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च। तषामापवतां राजन् संक्रदानाममधिंणाम् ॥ १२॥ श्ुला 
स निनदं घोरममप्रहठसाष्वसः। भमदनो मद्धेष्वसः ख नागं 

प्र्यदोद्यत् ! १३ ॥ ख नागप्रवरः सम्यगच्कूमाड्श्चचोदित. \ 

तस्िन् चणो समभवत् सस्वन्तक इवानलः ॥ १8 ॥ रथसद्धांस्तथः 

नागान् हणंश सद सादिभि.।! अ्भद्न् समरे राजन् सम्प 

धादंद्ततस्तत' ॥ ५५ ॥ पादातांश सुसं दः शतशोऽथ सद- 

स्र. ¦ तेन संलोडमानन्तु पाण्डुना तदलं महत् ॥ ५६ ॥ 

श्च कोच मराल चर्भवागमौ समाहितम् । भगनन्तु खवलं दृष्ट 

मृश्दन्तेन धीमता ४ ५०५ ॥ षटोत्कचोऽथय संक्रद्धो भगदत्त 

सुपाद्रवत् ! विकटः एरुप्र राजन् दौषठस्यो दौ प्रलो चनः ॥५८॥ 

सपं विमौषणं कला रोषिगा प्रज्वलन्निव । जग्रा विमलं शूलं 

गिदिणमपि दारणम् ॥५९॥ नागं जिषासुः रुदसा चिच्तेण 

च मन्हावल.। सविसफलिङ्गमालामिः समन्तात् परिवेष्टितः ॥& *॥ 

तमापतन्तं सदसा दृष्टा प्राम्ज्योतिष्ो नृपः। चिच्वेप रुचिर 

तश्र अञैचन्ट्रं सषारुणम् ॥ ६१ ॥ चिच्छेद समदच्छ, लं तेन 

वारेन वेगवान्! उत्यपात द्धा छिन शूलं हेमपरिष्केतम् 

॥ &२ ॥ मदानिययः भष्टा यकुसुक्ता नभोगता! शूलं 

निपतितं दृद हिधा कृत्तं ख पाथिंवः ॥६२॥ सक्दष्डां मद्ा- 

पक्ति जग्राददानिश्विखोपमाम् । चिच्तेप तां राक्लसस्य तिष्ठतिष्ठेति 

चाब्रवीत् ॥ &8 ॥ तामापतन्तां सम्प, च्य वियत्स्याम्नौ- 

सिव ! उत्पत्य राक्तसस्तुख जग्रा च ननाद च ॥ ६५ ॥ वभच्त 

रैन खरितो जानुन्यारोप्य भारत । पञ्चतः पाथिवेन््रस्य तद- 

ड़ तमिवामवत् ॥ ६६ ॥ तदकच्च कृतं कम रान्तसेन वलौ- 

यसा \ दिवि ह्वा सगन्धवां सुनयश्चापि विसिताः॥ ६ ॥ 

पार्डवाश्च बद्धाराअ भोमरेनएरोगमाः । साधुसाध्वितिनषदेन 

पुश्यतोसन्वनादयम्॥ कष्ट ॥ तं तु श्रुला महानादं प्र्ष्टाना 



निष्मपर्यं 
भौसपध्य । २.७ 

। 

महालनाम्। नार्ष्यत महेष्वासो मगदत्तः प्रतापवान् ॥ ६९ ॥ 

स॒विक्फाथ महहच्चापभिन्द्राए्निसमप्रभम्। तजयामास वैगेन 

पाण्डवानां महारथान् ॥ ७० ॥ विषख्जन् विमलांस्तोछानारा- 

चान् ज्वलनप्रमान् 1 भीमसेकेन षिव्याघ रा्तसं नवभिः पररः 

॥ ९ ॥ अभिमन्यु तिभिश्ैव केकयान् पञ्चभिस्तथा पर्णा 

यतविख्ष्टेन शरेणानतपवंणा ॥ ०२ ॥ विभेद दल्तिणं बाद्ध' 
च्त्ररेवस्य चारवे । पपात सुदसा तस्य सशरन्धनुस् तमम् ॥०२॥ 

द्रौपदेया स्ततः पञ्च पञ्चमिः समताडयत् । भमौमसेनस्य च कोधा- 
ज्निजघान तुरड़मान् ॥ 8 ॥ ध्वजं कौसरिणं चास्य चिच्छेदः 

विश्रिरीस्िभिः। निर्विभेद तिभिश्वान्यैः सारथिं चास्य पतिभिः 

॥ १ ॥ स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत् । विशोको 
भरतश्ष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ०६ ॥ ततो भौमौ महाराज 

विरथो रथिनावरः) गदा प्रणय वेगेन प्रचखन्द् महारथात् 

॥ ०७ ॥ तसुद्यतगदं दृष्टा सण्द्धमिव पवतम्। तावकाना भयं 

घोरं समपद्यत मारत ॥॥अ्८॥ एतस्तिन्नेव काले तु पाण्डवः 

कृष्णसारथिः । आजगाम महाराज नित्रच्छतून् समन्ततः ॥०९॥ 

यत्र॒ तौ पुसष्रव्याघ्रो पिताएतौ महारथौ । प्रारज्योतिषिणं 

सद्धितौ भौमशेनघटोत्चो॥८०॥ दृष्ठाच पाण्डतो भातृन् 

भुष्यमानान्महारथान्। लरितो भरतख तत्रागुध्यत् किरन् 

रान् ॥ ८९॥ तती दुर्योधनो राजा लरमाणो महारथः । 

रेनामचोदयत् चिप्र रथनागसमाकुलाम् ॥ ८२ ॥ तामापतन्तीं 

सष्टसा कौरवाणां मदाचद्पूम् 1 अभिदुद्राव वैगीन पाण्डवः 

श््ेतवाद्टनः 1 ८२॥ भमगदत्तोऽपि समरे तेन नागेन भारत । 

विच्छदन् पाण्डववलं-युधिष्ठिरमुपा द्रवत् ॥ ८8 ॥ तदासोततुमुलं 

युब' भगदत्तस्य मारिष । पाञ्चालः ख्य श्रव केकय खादयता- 



२०६ मद्टाभारतम् ए 

= सम € र युषः ॥ ८१ ॥ भौमसेनोऽपि समरे ताबुभौ कैण्वाजंनौ । ग्रा 
वयदयथाठत्तमिरावहधसुत्तमम् ॥ ८६ ॥ 

दति भौसपवंरि भौष्मवधपर्वणि भगदत्तपरक्रभे 

घखवतोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 

सच्छ्रय उवाच। पतं तु निहतं श्रुला लिरावन्तं घनच्छञयः} 

दुःखेन मताविष्टो निःप्रवसन् पन्नगो यथा॥९॥ श्रव्रवौत् 
समरे राजन् वासुदेवमिदं वचः। द्द नृनं महाप्राज्ञो विदुरो 
दृष्टवान् परा ॥२॥ कुस्रणां पाण्डवानाञ्च भयं घोरं मदहा- 

मतिः। ततो न्यवारयत वो धतरष्ट जनेश्वरम् ॥ २॥ अन्ये 
> च ववो वौराः सद्,7भे मधुस्रन। निहताः कौरवः सधे 

तथास्नाभिश्च कौरवाः॥ £ ॥ अथंहेतोनेरघ्रष्ट क्रियते क 
कुत्सितम् । धिगथान् यतते चेवं कियते च्ञातिस्ग्यः ॥ ५ ॥ 
अधनस्यख्तं योन चन्नातिवधादनम्। किन्तु प्राप्स्यामहे 
कृष्ण खला ज्ञातोन् समागतान् ॥ & ॥ दुर्योधनापराधेन शकुनेः 

सोवलस्य च । त्तत्रिया निधनं यान्ति कसंदुरमन्तितेन च ॥ © ॥ 
द्रदानौच्च विजानामि सुकृतं मधुसदन । कृतं रान्ना महावाद्दो 

याचयामास योधनम् ॥ ८॥ राज्याः पञ्च ग्रामान् वा नाका- 

षत् सच दु्मतिः। दृष्टा च त्तत्ियाञ्छरान् शयानान् धर णौ- 
तले € ॥ निन्दामि श्ण्मात्मानं धिगस्तु त्षत्रजोविकाम्। 

परशक्तमिति मासते ज्ञास्यन्ति त्रिया रणे ॥ १९० ॥ युदन्तु भे 
न रुचितं ज्ञातिभिमंधुसदन । सद्चोदय हयान् चिप्र घात्त- 
राषटचम्पर' प्रति ॥ ११॥ प्रतरिष्ये मद्दापारं भुजाभ्या समरो- 
इधिम्। नायं क्ञौवयितं कालो विद्यते माधव क्रचित् ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन केश्वः परवोरदा। चोदयामास तानश्वान् 



भौ खपव्वं । २.७.ॐ 

पाण्डरान् वातरंहसः ॥ ९३ ॥ अथ श्न्दो महहानासौत् तव 

सैन्यस्य भारत । मारुतो, तेगस्य सागरस्येव पवणि ॥ १४ ॥ 

अपराद्वे मद्धाराज सद्कामः रुमपयत । पज्ञन्यसमनिर्घोषो 

मीष्मस्य सदह पारः ॥ १५ ॥ ततो राजंसतव सता भौमसेन- 

सुपाट्रवन्। परिवाथ्च रणे द्रौणं वसवो वासवं यथा ॥ ९६॥ 

ततः शान्तनवो मौर. कृपश्च रथिनां वर. । भगदत्त. सुश्मां च 

धनच्यसुपाद्रवत् ॥९७०॥ दार्ददिक्यो वाद्िकयैव साल्यविं समभि- 

दूतौ । ग्रम्बष्ठकस्तु नृपतिरभिमन्युमवस्ितः ॥ १८ ॥ शषा- 

श्वन्ये मद्ाराज श्रेषानेव महारथान् । ततः प्रवते युद्ध धर 

सपं भयावद्म् ॥ १९ ॥ भौमसेनस्तु सम्य च्य एतां स्तव जने- 

श्वर । प्रजज्वाल रणे क्रदो विष्ठा हव्यवाड ॥ २°॥ 

पत्रास्त॒ तव कौन्तेयच्छादयान्चक्रिरे प्रः! प्रावषौव मद्ाराज 

जलदाः पतं वथा ॥२१॥ सन्छद्यमानो वद्धा पु्नैस्तव 

विश्रास्पते। ख्क्षणौ लेलिद्न् वौरः दू ल इव वेगवान् ॥२२॥ 

व्यूढोरस्कः ततो मौमः पातयामाख भारत । क्षुरप्रेण सुतौच्छेन 
सोऽमवद्रतजो वितः ५२२॥ श्रपरेषतु भक्ञन पौतेन निशितेन 

च । अपातयत् कुण्डलिनं खि. चुद्रख्गं यथा ॥ २8॥ ततः 
सुनिगितान् पौतान् समादत्त श्िलौमुखान् । ससस तरया 

युक्त एवास्ते प्राप्य मारिष ॥२५॥ प्रेषिता मौमसेनेन शरास्ते 
टढधन्विना । अपातयन्त पुत्रास्ते रथेभ्यः सुम्ारथान् ॥ २६ ॥ 

नाचष्ट कुर्डभेदं वैराटं रीर्वलोचनम् । दीर्षवाह्न' सुवाह्धच् 

तथैव कनकध्वजम् ॥ २० ॥ प्रपतन्ति स्ते वीरा विरेजुभरत- 

परम । वसन्ते पुष्यश्वलाचूताः प्रपतिता दव ॥ र्त ॥ ततः 

्रुदरुबुः शेषाः पुत्रास्तव विश्रास्प्ते । तं कालभिव मन्यन्तो भौम- 

सेनं महावलम् ॥ २८ ॥ द्रोणस्तु समरे वोर निहैदन्तं सुतां- 

सव! यथाद्िं वारिषाराभिः समन्तादयकिरच्छरः॥ २" ॥ 



२.७८ मषदाभारतम् । 

तव्ाड् तमपश्ाम कुन्तौ एतस्य पोसषम् । द्रौणेन व्थमारोऽपि 
निजघ्ने यत् सुतांस्तव ॥३९॥ यथा हि गोपो वष सन्धा- 
स्यति खात् पतत् । भौमस्तथा द्रौणसुक्तं धरवषंमदौनवत् 

॥ ३२ ॥ शड् तञ्च मदहाराज तत्र चक्र ठकोदर.। चत् सर्ता 

स्तेऽवभौत् स्य द्रोणए्येव न्यवारयत् ॥ ३२ ॥ एतेष तव 

वौरेष विक्रोड़ालनपूरवजः। खगीष्विव महाराज चरन् व्याघ्रो 

मद्धाएवलः ॥ ३४॥ यथा दि पणशुमध्यस्थो द्रावयेत पशून् ठकः । 

बकोदरस्तव सुतास्तथा व्यद्र वयद्रणे ॥ ३१५॥ गाङ् यो मग- 

दत्तश्च मौतमश्च मद्ारथः। पाण्डवं रभसं युद्ध वारयामासु- 

रजनम् ॥ ३६ ॥ असवरसराणि सवाथ तेषां सोऽतिरथो रणं । 

प्रनौरास्तव सेन्येषु प्रेरयामास खल्यवे ॥ ३० ॥ अभिमन्यु 

राजानमम्बष्ं लोकविश्रुतम् । प्रथं रथिना ख कारयामास 

सायकैः २द॥ विरथो वध्यमानः स सौभद्रेण यश्खिना। 

अरवष्ठल्य रथत्तणस सत्रौखो मतुजाधिप॥३९॥ असिं चिक्ैप 

समरे सौभद्रस्य मद्ालनः। अस्रो रथं चव दाददक्यस्य 

मद्ावलः ॥ ६० ॥ अआआपतन्तञ्च निखिंशं युद्धमागविशरदः)। 

लाघवात् व्यंसयामास सौभद्रः पर्वोरद्ा॥ ६९ ॥ व्यस्त 

वौच्य निस्विंसं सौमद्रणरणं तथा। साध् साध्विति खन्याना 

प्रणादटोऽभूदिणाम्पते॥ 8२ ॥ ष्टयु्बसुखास्छरन्यं तव सन्य 

मयोधयन् । तभ्ैव तावका सर्वे पाण्डुरैन्यमयोषयन् ॥ ४२ ॥ 

तलाक्गन्दो मद्दानासीत्तव तेषाञ्च मःरत। निन्नतां टृदमन्थोऽन्यं 

कुर्ग॑तां क्म दुष्करम् ॥ ६ ॥ अन्योऽन्यं हि रणे शूराः केशे- 

व्वाकृष्य मारिष । नसैहैन्तेर युध्यन्त सुषटिभिरजानुभिस्तथा ॥६५॥ 

तसत्ैवांय निस्िरैदहृभिश सुसंस्थितः । विवरम्पृष्य चान्यो- 

इन्यमनयन् यमसादनम् ॥ ४६ ॥ न्यदनच्च पिता एतं एवञ्च 

पितरं तथा! व्याकुलौङ्ञतसवां ङ्ग युशुधुस्ततर मानवः ॥ ६० ॥ 



अभे प्मपव्वं । २.७५ 

रसे वाणि चापानि हेमणृष्ठानि भारत। हतानामपविकद्धानां 
कलापाश्र महाधनाः ॥ ४८॥ जातसखूपमयैः पुङराजतै नै श्िताः 
राः । तेलधौता व्यराजन्त निर्मुक्ञमुजगो पमाः ॥ ४९ ॥ दस्ति- 
दन्तत्सङत् खड्गान् जातच्छपपरिष्कु्तान् । चमांणि चापवि- 

पानि स्कवचित्राणि धम्विनाम्॥५०॥ खुवसंविकृतान् प्रासान् 
पटिष्ान् हेमभूषितान् । जातरूपमयः यष्टीः पदीश्च कनको- 

छ्न्वलाः ॥ ५९१९ ॥ खुसनाष्टांश्च पतितान् मुश्लानि गुणि च) 

परिषान् पटिणंथव भिन्दिपालांख्च मारिष ॥१५२॥ पदिताग् 

विविधान् चाषान् चित्रहेमपरिष्कुतान्। कुथाश्च वहकषाकाराः 

चामरव्यजनानि च ॥५२३॥ नानाविधानि शष्ठाफणि विशञ्यं 

पतिता नराः। जौवन्त दव दृश्यन्ते गतसचवा महारथाः ॥ ५8 ॥ 

गदा विसथितेगा त मृ यले भि नमस्तकाः। गजवाजिरयच्तुखाः परते 

स नराः कितो ॥ १५ ॥ तभ वाण्डवृनागानां शरीरेरादभौ तद । 

सच्छन्ता वसुधा राजन् पर्वतैरिव सर्वदः ॥ ५६॥ समरे पतितै- 
त्रैव शक्तष्टि्रतोमरः । निस्तिंयेः पटिषैः प्रारैरय कनै 

परणष्वधेः ॥ ५० ॥ परिषेभिम्दिपालंश्च एतन्नो भियेव च।, 

श्ररोरः एस्भिन्नेश्च समास्तौय्त मेदिनो ॥५८॥ वश्रव्देरस्प- 

शव्दः भोणितौषपरिषतैः। गतासुभिरमित्रघ्न विभौ संता 

मरौ ॥ ५९ ॥ सततुत्रः सकेयरवांभिश्वन्दनोन्नितेः। दस्ि- 

इस्तापमस्डिनि स्स्भिञ्च तरखिनाम् ॥ ६०॥ व़चृडामगिधर 

शिरोभिश्च सकुण्डलं: । पातिवत्र प्रमान्ञाणां वभो भारत भेदिनी 

६९॥ कवचः गशोरितादिख्धेविप्रकोखश्च काञ्चनं. । रराज 

सुभृपं भूमिः णन्ताश्चिभिरिवानलेः ॥ ६२॥ विप्रविद्ध कलापैश्च 

पतितैश्च भरासः! विप्रक; शरखापि सक्मपुद्धौः समन्ततः 

॥ &२ ॥ रयै वद्धभिर्भनैः किङ्किणौजालभू पिते : । वाजिभिश्च 

दमैः विख: ससजिद्धैः सभ्ोणितैः ॥ ६४ ॥ गअतुकप : पता- 

३६ भौ 



८८० मदामारतम्। 

काभिसपासङैव्वजेरपि। प्रवीराणां मद्दास ङ विप्रकीर्णैः सुपा- 

ग्र. ॥ ६५ ॥ सस्तते मातङ्कः यपर विबभौ मद्धो, 
नाना्लपेरलङ्गारः प्रमरेवाभ्यलङ्कता ॥ ६६ ॥ दन्तिभिश्वापर- 

स्तत्र सग्रास गद्वेदनः! करः शब्दः विमुञ्चड्धिः भौत्ारद्च सुद्ध- 
सद्धः॥ ६७ ॥ पिव तटणस्थान स्यन्ट्मानेरिताचलेः। नाना- 

वधैः कम्वर परिस्तोमैश्च दन्तिनाम् ॥ ६८ ॥ बरदृश्मणिदण्डेख 
पतितैरङ्ुगे ; शूरीः। घरटाभिश गजेन्द्राणां पतिताभिः सम- 

न्तत. ॥६९॥ विपाटितविचित्राभिः कुथाभमौराङ्तैसथा । गरैवेयै- 
शित्रसपैशथ् र्क्नकत्षाभिरेव च ॥ ००॥ यन्त बद्धधाणग्डिन्वै- 

स्तोमरोखापि काञ्चनैः! अश्वानां रेणकपिलैरुएच्छते ररण्छरैः 
॥ ७१९॥ सादिनां च मुजेन्छिन्दौः पतितः साङ्रैसतथा । प्रारीश्च 
विमलैस विंमलाभिस्त यष्टिभिः॥ २ ॥ उष्णोषेश्च तथां 
चिल विप्रठ स्ततस्ततः । विचितैरदैचन्दरे जातद्पपरिष्कातै 
॥ ७२ ॥ अ्वास्तरपरि स्तोम राङ्गवर दितेसथा । नरेन्द्रचडा- 
मणिभिविचिलेश्च महाधनः ॥ ०8 ॥ छते स्त यापविक्धः् चामर- 
व्यजनरपि । पद्चन्द्द्यतिभिश्वव वदनेश्ारुक्तुण्डलैः ॥ २५ ॥ 

कप्ष्श्भिरत्यथ वौराणां समलक्गतेः । गपविद्धर्मदाराज 
सवर्णोच््वलकुरड लेः ॥ ७६ ॥ ग्र हनन्तत्रशवद्वा दयौरिवासौदसु- 
नधरा । एवमेते महासेने दिते तत्र मारत ॥ ॥ प्ररस्परं 
समासाय तव तेषाञ्च संयुगे! तेषु ख्ान्तेष्ुभनेषु सदितैषु च 

भारत ॥अ८॥ रातिः सुमभवह्नोरा नापश्यत ततो रणम् । 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्रुः कुरुपाण्डवाः ॥ ०2 ॥ बोरे निभा- 
सुखि रोद्र वत्तमाने सुदारुणे! अवद्दारं ततः कृला सदिताः 
कुरुपाण्डवाः । न्यविशन्त यथाकाले गता" खं शिविर तदा ॥८०॥ 

इति मौोप्रवंणि भोसवधपवणि अरष्टमदिवसथुद्ावदहारे 
सप्रनवतोऽध्यायः ॥ <७ ॥ 



सौपसरपन्वं ! अ -34 

सथ्छ्रय उवाच । ततो दुर्योधनो राज! शकुनिश्चापि सौबलः । 
दुःएसनख पुत्रस्ते सतपएत्रख दुय. ॥ ९॥ समागन्य मद्दाराज 

मन्तं चक्र विंवक्चितम्। कथं पाण्ुस॒ताः स्ख ग जेतेव्याः सगणा 
दूति॥२,॥ ततो दुर्योधनो राजा सवास्तानाह मन्तिणः। 
सूतएत॑ समाभाष्य सौवलच्च महावलम्॥२॥ द्रोणो भौ 

क्ञपः श्य, सौमदत्तिश्च संयुगे! न पार्थान् प्रतिवाधन्तन जाने 

तच्च कारणम् ॥ 8 ॥ गवध्यमानास्ते चापि च्पयन्ति वलं मम। 

सोऽसि स्षौणवलः कणं त्तौणग्स्तश्च संयुगे ॥ ५ ॥ निक्रतः 

पाण्डरैः रैरवपैदेपतैरपि । सोऽहं संशयमापन्नः प्रहरिष्ये 

कथं रणे! तमनव्रवौन्मदहाराज सूतएत्रो नराघिपम् ॥ € ॥ 

कस उवाच! मा शुची भरतख करिष्येऽहं प्रिवं तव। 

मौर: शन्तनवस्तृणे मपयातु महारणात् ॥ 5 ॥ निचठत्ते युधि 
गाड़ थे न्यसतश्खेच भारत। ग्रं पाथान् खनिष्यामि सहितान् 

सर्वसोमकरैः॥ ८॥ पश्यतो थुधि मौस्स्य एपे सत्येन ते नृप! 

पाण्डवेषु दयां निव्यं स हि भौष्पः करोति त्रै॥<९॥ अग्रक्तख 

रो भोष्मो जेतुमेतान् महारथान्! अभिमानौरणे भोषमो 

निलयं चापि रणप्रिय. ॥१०॥ न कथं पाण्डवान् युद्धं जेष्यते 

तात सङ्गतान् स ललं शोघ्रमितो गला भौष्यस्य शिविर प्रति 

॥ ९१९ ॥ अनुमान्य गुस्' वद" शस्खन्यासाय भारत ¦ न्यस्त यस्ते 

ततौ मसे निदतान् पश्च पाण्डवान् ॥ १२ ॥ मयैकेन रयो 

राजन् ससुद्धहणवान्धवान्। एवमुक्तस्तु कर्शन एतो द्धन 

स्तव ॥ १३ ॥ भअ्रव्रवौत् भातरं तत्र दुःसुनमिदं वचः। ग्रसु 

यानं यथा सवै सव्नौभवति सवशः ॥ ९६॥ दुः्रासन तथा 

चविप्रं सवभेवीपपादय । एवमुक्का ततो राजन् करंमाद जने- 
श्वरः ॥ १५॥ गलुमान्य रणे भौष्मसेषोऽद्दं दिपदाम्बरम् , 

गमिष्ये ततः न्तिप्रं लत्सकाश्मरिन्दम ॥ १६ ॥ अपयाति ततो 



गद्य महासारवैम् । 

भसं प्रडरिष्यसि संयुर । निष्पपात ततस्तख पुत्रस्तव विश 

स्पते ॥ ९७ ॥ सद्ितो भ्राटभिस्तस्त् दरैवंरिव एतक्रतुः ¦ ततस्तं 

नृपशादूलं णदू लसमविक्रमम् ॥ प्ट ॥ भ्रारोदयद्धयं तख 

भाता दुःषासनस्तद्ा। अङ््टौ वचमुकुटो रदस्तामरणवान्न प 
1 १९ ॥ धातरा महाराजः विवमो स पयि व्रजन् । भाण्ड- 

धुष्पनिकादेन तपनौयनिभेन च ॥ २० ॥ ऋतुल्लिप्नः पराद्धन् 
श्रनद्रनेन सुगज्िना । अररजोऽम्बरसम्वौ तः सिंहखेलगतिनूप ॥२९॥ 

शुशुभे विमलाद्विपान्नभसोव दिवाकरः; तं प्रयान्तं नरव्याच्रं 

मौसस्य श्विविरं प्रति ॥ २२॥ अनुजग्मुर हेव्वासाः सर्वलोकस्य 
धन्विमः। श््तरश्च महेष्वासस दव वासवम् ॥ रद्र 

हयानन्ये समास रजत्नन्ये च भारत। रथानन्ये नरयष्ाः 
परिवह्रुः समन्तत. ॥ २४॥ अआत्तश्खाश्च सुटो रच्णाथ महौ 

पतैः + प्रादुवेभूलुः सिताः शक्रस्येवामरा दिवि ॥ २५ ॥ सम्यूज्य- 

मान. करुभिः कौरवाणां महावलः ¦ प्रययौ सदनं राजा 
गाड़ यस्य चश्खिनः ॥ २६ ॥ अन्नौयमानः सततं सोदर : परि- 

वारितः। दच्िणं दचिणः काले संठत्य खजं तदा ॥ २८० ॥ 

हस्तिदस्तोपमं पनं सवं शतूनिवदद णम् । प्रणय चाच्रलोन्न णए(- 
सुद्यतान् सवतो रदिश" ॥ २८॥ शुखाव मधरा वाचो नानारेस- 

निवासिमाम्। सस्तयमानः सतख मागकष्श्च मदहायशएः॥२२॥ 

पूजयानश्च तान् सर्वान् सवलोक महेष्ठर. । प्रदौपैः काञ्नेस्तत 
गन्धे लावसेषितैः ॥ ३० ॥ परिवन्रुमंदालानः प्रज्वलद्भिः सम- 

न्तत. स परैः परितो राज! प्रदीपैः काञ्चनेज्वलन् ॥ २१ प 

शशमे चन्द्रमा युक्तो दौप्ैरिव मद्दाग्रशैः\ काञ्चनोष्णोप्रिणस्तव्र 

वेवभार्भर पाणयः ॥ २२ ४ प्रोत्छादयन्त- एनकस्तं जनं सव॑तो 
दिशम् सस्पाष्य तु ततो राजा भौसस्य सदनं शुभम् ॥ २३ ॥ 
प्रवतौश इयाच्वापि भमौष्मं प्राष्य जनेश्वरः अभिवादय तती 



मौ्रपन्नं । दश् 

भीष निषखः प्ररमासने ॥ २९ ॥ काञ्चने सवंतोभदे खद्धया- 

सतर णसंदते। उवाच प्राचछ्ञलिभौपं वाष्पकण्डोऽश्ुलो चनः ॥२५॥ 

लां वयं दि समाचित्य संशु शतुखदन । उद्द्ेम रणं जेतु 

छनद्रानपि सुरासरान् ॥ ३६ ॥ किमु पाण्डुसुतान् वौरान् ससुद्ध- 

दणवान्धवान् ! तस्माद ईसि गाङ्धेय कृपां कत्ते. मयि प्रभो ॥ ३७ ॥ 

जदि पाण्डुसुतान् वौरान् महेन्द्र द्रव दानवान् । अदं सवान् 

मद्दाराज निहनिष्यामि सोमकान् ॥२८॥ पाञ्चालान् कैकयैः 

सा" कररांवेति भारत तदचः सल्यभमेवास्तु जदि पार्थान् 

समागतान् ॥ २८ ॥ सोमकाश्च महेष्वासान् सत्यवाग्भव भारत । 

दयया यदि वा राजत् देष्यभावाक्मम प्रभो ॥8०॥ मन्द्भाग्य- 

तया वापि यदि रत्तसि पाण्डवान् अरतुजानौद्ि समरे कखं- 
मादवशणोभिनम् ॥ ६९॥ स जेष्यति र्णे पार्थान् ससुद्हण- 

वान्धवान्! स एवसुक्वा दृपतिः पत दुर्योधनस्तव । नोवाच 

वचनं किच्जिद्धौप भोमपराक्रमम् ॥ ४२ ॥ 

द्रति मौस्पवेणि मौस्षवधपवेणि मौ षखमदुरयोधनसं बारै 
अष्टनेवतोऽध्यायः॥ ९८ ॥ 

पमकद 

सचय उवाच । वाक्द्यैस्तव गतेण सोऽतिविदो मद्ा- 

मनाः! वसमानो यथा नागः प्रणुन्नो व1क्रलाकया ॥ १॥ 
दु.खेन मदताविष्टो नोवाच प्रियमखपि । स ध्यालला सुचिरं 
कालं दुःखरोपरसमन्वितः ॥२॥ उल्चत्य चचयुषौ कोपानिरदैहन्निब 
भारत। सरेवासुरगन्धवं लोकं लोकविदा वर" ॥३॥ ब्र 

बौत् तव पतरं तु सामपूवमिदं वचः। किलं दुरययोधनेवं मां 

वाक्पल्यैरपकृन्तसि ॥४॥ घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणच्च तव 

प्रियम् । जु्वानं समरे प्राणांस्ततेव प्रियकाश्डया ॥ ५॥ यदः! 



२८६ सद्टाभारतम् । 

तु पाण्डवः शूरः खाण्डवऽणिमतप यत् । पराजिल्य रसो सून् 
पय्याप्र तन्निदश्नम्॥&॥ यदा चलां मद्ावारी गन्धवेहत- 
मोजसा । अमोचयत् पाण्डुसुतः प्वयाप्त॑ तन्निदर्भनम्॥ < ॥ 
द्रवमाणेषु शरेष्ठ सोदरेषु तव प्रभो। सतषते च राधे 
प्यार तन्निदभंनम् ॥ ८॥ चच्च नः सहितान् सर्वान् विराट- 
नगरे तदा।! एक एव समुदयातः प्थथाप्रं तन्निदर्शनम् ॥ < ॥ 
दरीरख्च युधि संरव्धं माञ्च निजित्य संयुग! वासांसि च समा- 
दत्त पर्य्याप्तं तन्निदभेनम् ॥ १०॥ यथा द्रौणिं महेष्वासं 
शारहन्तमथापि च । गोग्रहे जितवान् पूवं पद्थाप्र' तननिदैनम् 
॥ १९॥ विजिव्य च वथा कणं सद्ा एुसषरमानिनम्। उत्तराय 
ददो वस्तं पर्व्याप्नः तन्निद भनम् ॥ ९२ ॥ निवातकवचान् युद्ध 
वासवेनापि दुजयान्। जितवान् समरे पार्थैः पर्याप्त तन्नि- 
दशनम् ॥ १२३॥ की हि शक्तो रणे जेतु" पारवं रभसं तदा । 
यस्य गोप्रा जगहोप्ा ग्खम्वक्र गदाधर" ॥ १६ ॥ वासुदेवोऽनन्त- 
शक्ताः खषटिसंद्ारकारकः। सवप्रवरो देवदेवः परमात्ना सना- 
तनः॥ ९५॥ उक्तो हि बहृभो राजन् नारदादेर्महधिभिः। 

लन्तु मोहान्न जानौषरि वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ १६॥ मुसूषुहि 
नरः सवान् न्तान् पश्यति काञ्चनान्! तथा लमपि गान्धारे 
विपरीतानि पश्यसि॥ ९० ॥ खयं वेरं मदत्कला पाण्डवैः 

सद च्यः । भुध्यख तानद्य ररे पश्यामः एुरप्तो भव ॥ १८॥ 
अदन्तु सोमकान् स्वन् पाञ्चालांख समागतान् । निहनिष्ये नर- 
व्याघ्र वज्ञचिल्ला भिखण्डिनम् ॥ १९ ॥ तैरहं निहतः सङ्क 

गभिष्ये यमसादनम् । तान् वा निद्ल्य समरे प्रीतिं दास्याम्यहं 

तव॥२०॥ पूवं हि सतौ ससत्पन्ना प्रखण्ड राजवेश्मनि । 
वरदानात् पुमान् जातः सैषा वै स्तौ भिखर्डिनौ ॥ २१॥ तमहं 

न हनिष्यामि प्राणल्यागऽपि भारत। वासौ प्राङ्भिंता धात्रा 
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सषा र स्वी शिखण्डिनी ॥ २२॥ सुखं खपिदहि गान्धारे श्वोऽश्वि 

कन्त महहारणम्। यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत् स्थास्यति 

मेदिनी ॥ २२॥ एवमुक्तस्तव सुती निज्गाम नरेश्वर। अ्रभि- 
वादय शुस्' सड ¶ प्रययौ खं निवेशनम् ॥ २४॥ ्रागल्य तु ततो 
राजा विच्य च महाजनम् ! प्रविवेश ततस्तखं चयं तु- 
्तयजक्करः ॥ २५॥ प्रविष्टः सनिं ताञ्च गमयामास पार्थिवः। 

प्रमातायाञ्च शवेथयां म्रातर्खाय तान्तृपः ॥ २६ ॥ राज्ञः समा- 

ज्नापवत सेनां योजयतेति इि। श्दयमौसो रणे क्रुधो निहनि- 
ष्यति सोमकान् ॥ २० ॥ दुर्योधनस्य तच्छ ला रात्रौ विलपितं 

बद्ध ! मन्यमानः स तं राजन् प्रलाटेपमिवाद्मन्ः॥ र्ट ॥ 

निर्वेदं परमं गला विनिन्य परवाच्यताम्। दोषे दध्यौ प्रान्त 

नवो योद् कामोऽलनं रणे ॥ २९ ॥ इङ्ितेनतु तज॒न्नाला 
गाङ्ग यैन विचिन्तितम् । दुर्योधनो महाराज दुःषासनमचोदयत् 

॥३२०॥ दुःषासन रथास्तृख युज्यन्तां भौऽरच्चिणः। हविं - 
श्रतिमनौकानि सर्वार्येवातिचोदय ॥ २९॥ इदं हि समलुप्राघ् 
दरपूगाभिचिन्तितम् । पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य 
चागमः ५२२॥ तत्र काथ्थतमं मन्ये भौमस्यैवाभिर्तणम्। स 

नो गुप्त. सहायः स्यात् न्यात् पायाञ् संयुग ॥ ३३ ॥ अब्र 
बोि विशुद्धात्मा नाहं इन्यां शिखख्डिनम्। स्तौपूर्वको सौ 
राजन् तस्माद्यो मया रणे ॥ ३8६ ॥ लोकस्ते यदं पितुः 
परियचिकौषया। राच्यं सौतं महावाहो सिय लयक्तवान् 
एरा ॥ २६ ॥ नेव चाहं स्ियं जातु न स्तीपूर्ं कथञ्चन । इन्यां 
युधि नरख ठ सत्यभेतटुव्रवीमि ते ॥ २६ ॥ गयं स्तौ पूवको राजन् 
श्खिण्ड यरि ते श्ुतः। उ्दयोगे कथितं यत्तत्तथा जाता 
श्खिख्डिनो ॥ २० ॥ कन्यां भ्रूलला प्रूमाम् जातः सच मां 
योधयिष्यति । तस्याहं प्रमुसे वाणान् न मुदे कथचन ॥ ३८ ॥ 



२८६ मद्ाभारतम् । 

थुं हि चतियांस्तात पाण्डवानां जयैषिणः । सर्वानन्यान् 

हनिष्यामि सम्पाएठान् रणसूडैनि॥३०॥ एवं मां भरतश्रष्टो 
गाङ्ग यः प्राद शास्वित्। तत्र सर्वालना मन्ये गाङ्ग यस्यैव पाल- 

नम् ॥७०॥ अरच्छमाणं हि तको न्यात् सिंहं मदावने। 

मा तकैशेव गाङ यं षातथैम श्खिर्डिना ॥8६१॥ मातुलः शकुनिः 
शल्य. कृपो द्रोणो विविंश्ति.। यत्ता रच्तन्तु गादयं तस्मिन् 

गुप्त धवो लयः ॥४२॥ एतच्छला तु ते सव दुर धनवचस्तदा । 
सवतो रथवंशेन गाङ्गयं पथ्थवारयन्॥ ६३ ॥ प॒तराञ्च तव 
गाङ् यं परिवाय ययुसखठदा। कन्तयन्तो भुवं याच्च चोभयन्तश्च 
पाण्डवान् ॥ 88 ॥ तैरथैः सप्रस॑गुक्तेदैन्तिभिख मडारथाः । 
परिवाय्यं रणे भौष्मं दंशिताः समवस्थिताः ॥ ४५॥ यथा रेवा- 

सुरे युद्धं तरिदणा व्रधारिणम्।! स्वेतेसर व्यतिष्ठन्त रच्चन्तस्तं 
महारथम् ॥ ४६ ॥ ततो दुर्योधनो राजा पुनभांतरमव्रवौत्। 
सव्यं चक्रः युभामन्युरत्तमोजाख दन्तिणम् ॥ 8० ॥ गोप्ठाराव- 

जनस्यैतावकलुनोऽपि शखर्डिनः। रच्यमाणः स पायन तथा- 
स्ाभिर्विंवजितम् ॥ 8८ ॥ यथा भौ्षस नो इन्यात् दुःभासन् 
तथा कुर् । भातुसद चनं शला पुतो दुःणासनस्त ॥ ४९ ॥ भौषं 

प्रमुखत कला प्रययौ सद सेनया। मन्तु रथवंशेन दद्रा 
समभिसं तम् ॥ ५० ॥ गरजनो रथिनां चष्ट शष्टयुग्नसुवाच 
ष। शिखण्डिनं नरव्याघ्रं भोष्पस्य प्रमुखे कृप। स्थापयखादय 

पाञ्चाल्य तस्य गो प्राहमिल्युत ॥ ५९१ ॥ 

दूति भौष्पपवंणि भौष् वधपवं णि दुर्यो घनदुःपासन- 
सम्तादे नवनवतोऽध्रायः ॥ << ॥ 
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शच्छ्य उंवाच । ततः शान्तनवो भोष्मो निययो सड सेनया । 

व्यदश्चाव्यदत मदत् सवंदोभटद्रमालना ॥१९॥ कृपश्च कृतवमां 

व पव्यश्ंवं मर्ारय । गकुन. सन्धवरश्धव काष्वज्ख सुद् 

स्िणः॥ २५ भोष्ेण सद्ित(. सव पुत्रञ्च तव भारत) अग्रतः 

सर्व॑सेन्याना वयूहस्य प्रमुखे स्थिताः ॥२॥ द्रौणो श्ररिखवाः 

श्यो भगदत्तश्च मारिष । दक्िणं पक्तमाित्यं सखिता व्यूदस्य 

दरिताः॥8॥ अश्वलामा सोमदत्तश्वावन््ो च मदहारथो.। 

मत्या सेनया युक्ता वामं पर्चमपालयन् ॥ ५॥ दुर्योघनो मा- 
राज स्िगत्तः उतो घत. 1 ब्यूदमथ्ये स्तो राजन् पाण्डवान् 
प्रति भारत॥&॥ ग्रलम्बुघो रथिखष्ट तुश्च महारथः । 
एष्ठतः सरवसेन्यानां स्थितौ व्य स्य दितौ ॥ © ॥ एवञ्च तं तदा 
व्य हं कला भारत तावकाः । सन्तद्ाः समटशवन्त प्रतपन्त दूवा- 

ग्रतः ॥ ८ ॥ ततो भुधिषठिरो राजा भौमसेनश्च पारुडवः। नकलः 

स्धद्वश्च मा्रौएताबुभावपि ॥<॥ ग्रग्रत सर्वसेन्धाना स्थिता 

व्य हस्य दंशति. । शृटटयम्नो विराटश्च साव्यकिञ महारथः ॥१९०॥ 

स्थिताः सेन्येन मता परानौक विनाग्ना । शिखण्ड विजय- 

श्चैव रात्तसश्च षटोत्तच ॥१९१॥ चैकितानो मदावाट्धः कुन्ति- 

भोजश्च वौथवान्। स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया वताः 

॥ ९२ ॥ अभिमन्युमदेष्वासो दुपदख महावल. । कौकया भातर- 
शैव स्थिता युद्धाय दंशितःः॥ १३ ॥ एवं तेऽपि मदव्य दं 

परतिव्य चय सुदुन्नयम् । पाण्डवाः समरे शूराः खिता युद्धाय 

दशिता: ॥ १४ ॥ तावकास्तु रणं यत्ता सहसेना नराधिपाः । 

अभ्य् ययूरणं पायान् भौं बलाग्रतो नृप ॥ १६ ॥ तथेव 
पाण्डवा राजन् मौमकेनएुरोगमा.\ भो योड.मभौप॒सन्तः 

सङ्खामे विजयैषिणः ॥ १६ ॥ चृ ङ्ाः किलकिलाशब्दाः क्रकचा 

गोविष्राणकाः। मरौख्रङ्गपर वान् नादयन्तश्च कुक्लरान् ॥९०॥ 

३० भौ 



रद मद्प्मारतम् । 

पाण्डवा अभ्यवन्तन्त नदन्तो मैरवान् रबान्। भेरौख्द क णङ्र्ना 

दुन्द्भौनाञ्च निःखनेः॥ ९८ ॥ चक्रुः सिंहनादश्च वलिनश 
पृथग्विभैः। वयं प्रतिनदन्तस्तान् गच्छामश्च वरान्विताः\ १९ ॥ 

सद्दसेवाभिसंक्रास्तदासौचुमुलं महत् । ततोऽन्योऽन्यं प्रधावन्तः 
सम्यद्धारः प्रचक्रिरे ॥२०॥ ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसु- 
न्धरा। प्तिणख महाघोर व्याद्रन्तो विवभसुः॥ २९॥ स- 

प्रमश्चोदितः स्यो निष्यभः तमपदययत।) वबुच वातास्तुसलाः 

सन्तः सुमद्द्धयम् ॥ २२॥ घोराश्च घोरनिद्धादाः शिवास्तत्र 

ववाशिरे वेदयन्लो मद्ाराज महदे समागतम् ॥ २२ ॥ 

दिः प्रज्वलिता राजन् पांशुवष पपातच। रुधिरेण ससु- 

न्मियमस्थिवं तथैव च॥२8॥ रुदर्तां वादनानाञ्च नतेभ्यः 

प्रापतच्नलम् ¦ सुखुदुखासङ़न्सूत्रं प्रध्यायन्तो विभास्यते ॥ २५ ॥ 
अन्तद्दिता महानादाः ख यन्ते भरतषंम । रचसां एरुषादानां 
नदतां सैरवान् रवान् ॥ २६॥ सम्पतन्तश्च ट्चन्ते गोमायुवल- 
वायसाः\ श्वानश्च विविपरैनरिर्वाशरन्तस्तत्र मारिष्र॥ २७ ॥ 
च्वलिताश्च मदोत्छा वै समाद्टत्य दिवाकरम् । निधतुः सदसा 

सूम वेदयन्त्यो मददयम् ॥ र्ट ॥ मदहान्यनोकानि मदहासमु- 

च्छधे ततस्तयोः पाण्डवधात्तराष्टयोः। चकभ्पिरे गङ्खदद्- 

निःखनः प्रकस्पितानौव वनानि वायुना ॥ २८ ॥ नरेन्द्रनागाश्च- 

खमाकुलानामभ्यागतानामरिवे सुहृत्त । दथ घोषस्तुमुलश्चमूनां 
वातोद्धतानामिव सागराणाम् ॥३०॥ 

दूति भौमपर्वणि भौप्षवधपर्वणि उत्पातदर्भने 
प्रततमोऽध्यायः ॥ १६०० ॥ 

पयकष्यनाननननकनदि) 
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सच्छय उवाच । ग्रभिमन्धूरयोदीरः पिषङैस्तुरगी त्तमे ; ६ 

अभिदुद्राव तेजसौ दुर्योधनबलं मदत् ॥९॥ विकिरन् भर 

वर्षाणि वारिधारा द्रवाम्ब दः! न शकः समरे क्रुड' रोभद्र 

मरिसदनम् ॥ २॥ शस्तौधिनं गाहमानं सेनासागरमचयम् । 

निवारचितुमप्याजौ लदौया. कुर्दन्दन ॥२॥ तेन सृक्तारणे 

राजन् शराः श्रतुनिवदणाः । च्षतियाननयच्छुरान् प्रेतराज- 

निवेएनम् ॥ 8 ॥ यमदण्डोपमान् घोरान् ञ्वलितागौविषो- 

पमान् । सौभद्रः समरेक्रद्धः प्रेषयामास सायकान् ॥५॥ स- 

रथान् रथिनस्तूख खयां यैव ससादिनः! गजारोदाञ्च सगजान् 

दारयामास प़राल्गुनिः॥ & ॥ तस्य तत् कुतः कमं मदत् 

सद्य मदौथतः। पूजया्चक्रिरे ष्टाः प्रण्शंसुश्च फराखनिम् 
॥ ० ॥ तान्यनौकानि सौभद्रो द्रावयामास मारत! तूलराश् 

निवाकाशे मासतः सर्वतो दिप्म॥८॥ तेन विद्राव्यमाणानि 

तव रैन्यानि भारत। त्रातारं नाध्यगच्छेरन् पङ्के ममा इव 

हिपाः ॥०॥ विद्राव्य सर्वसैन्यानि तावकानि नरीत्तम। अभि- 

मन्युः स्थितो राजन् विधूमोऽनिरिव ज्वलन् ॥९०॥ न चैनं 
तावका रजन् विष्रद्धररिषातिनम् । प्रदौप्ठं पावकं यहत् पतङ्गाः 

कालचोदिताः ॥ ९१॥ प्रहरन् सवं बतुभ्यः पाण्डवानां मदा- 

रथः। अदृश्यत महेष्वासः सव इव वासवः॥१२॥ देम 

पृष्टं धनुश्चास्य दशे विचरद्दिणः। तोयरैष्ठ यथा राजन् राज- 
माना शतद्छदा ॥ ९३ ॥ शराश्च निशिता. पोता निश्वरन्ति ख्य 

संयुगे । वनात् पफरह्लदुमाद्राजन् भमराणामिव व्रजाः ॥ ९६ ॥ 

तथैव चरतस्तस्य सौमटस्य मदहदातसनः । रथेन काञ्चनाङ्न दटश- 

नीन्तर जनाः ॥ ९६५॥ मोदयिल्ा कृपं द्रोणं द्रौरिद्च सुमद्द- 

दलम् । सैन्धवञ्च मरेष्वासो विचरन् लघु सषु च॥ १६ ॥ 
मर्डलौज्र तमेवास्य धलुः पश्यामि भारत स्ञ्धमर्डलसक्ताशं 
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ददतस्तव वादिनम् ॥ ९७ ॥ त दृष्टा त्विय शूराः प्रपतन्तं 

तरखिनम् ! रदिफाल्गनमिमं लोकं मेनिरे तस्य कर्मभिः ॥ १८४ 

तेनाद्दिता मद्दाराज मारतौ सा महाचमूः व्यभ्रमत्तत्र ततेव 

योषिन्मदवष्टादिव। १८ # द्रावयित्वा मद्धासन्यं कभ्पयिलला 

मद्दारथान्। नन्दयामास सुद्धदो मवं जिलेव वासवः ॥२०१ 

तेन विद्राव्यनाणानि तव रैन्यानि संगुशे। चक्र रात्तख्वरः घोरं 

पञ्जन्यनिनदौपमम् ॥२९॥ तं मुल्ला निनदं घर तव सेन्यस्य 

भारत मार्तोद्ध ततेगस्य सागरस्येव पवेश ॥ २्२॥ दुर्य 

धनस्तदा राजन्नाष्यंखद्धिमभाषत । एकः काष्णिमंदावादहदा 

दितीय इव फाल्मुनः॥२२॥ चम् द्राव्यते व्रोधादुतो देव 

चसूमिव। तस्य चन्यंन पश्यामि संशु सेषजं मदत् ॥ २8 ॥ 

ऋति लां रात्तसभ्रष्ठ सवविद्यादु पाख्गम्। स गला तरितं 

दौर जदह समद्रमादवे ॥ *२५॥ वयं पाय हनिष्यामो भौस- 

द्रीणपएरीगमएः । स एवमुक्तो वलवान् राक्खेनद्रः पतापवाद् 

॥२६॥ प्रययो समरे तूखं तव एतरस्य शासनात् । नदैमान 

महानादं प्राद्वपौव बलाकः ॥ २७ ॥ तस्य शब्देन महताः 

पारडवाना वलं मदत् ! प्रचलत् सवतो राजन् वातोद्धत इवा 

खीवः॥ रय ॥ वद्धवश्च मद्ाराज तस्य नादेन भौषिताः। 

भवान् प्राणान् परिदयज्य निधेतुक्ैरणोतन्ञे ॥ २< ॥ कार्ष्णिं 

श्वापि सुदा युक्तः प्रख्य स्रं धलुः! नृत्यन्निव रथोपस्े 

तद्रत्तः समुपाद्रवत् ॥३२०॥ ततः स रात्तसः क्रुः सम्पृष्य- 

वाकतुनिं रणे\ नातिदूरे स्थिता तस्य द्रायामास व॒चमम् 

॥ २९॥ ता बध्यमानाच्च तथा पार्ड ताना मदाचसूम् । प्रत्यु 

दसौ रये रक्षो देवसेनां यथा वल ॥३२॥ विमर्दः सुमदा- 

नासीत तस्य सैन्यस्य मारिष रक्षसा घोरखधेण वध्यमानस्य 

खयुशी॥ ३२ ॥ ततः शरसदसे सा पाण्डवाना मदहाचन्स् ६ 
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व्यद्रावयद्रणे रत्तो दथयन खपराक्रामम् ॥३४॥ सा वध्य- 

मानाच तथा पार्डवानामनौक्रिनौ । रत्तसा षोरदपैण प्रदु- 

द्वाव मदद्धयात् ॥३५॥ प्रख्य च रखे रेनां पिनो वारणो 

यथा। ततोऽभिदुद्राब रणे द्रौपदेयान् महावलः ॥ ३६ ॥ 
तेन क्रद्ा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रदारिणः। राच्तसं दुदुवुः 

सङ ग्रहाः पदु रपि यथा ॥३७॥ वीष्यं वदड्धिस्तवस्तैस्त् 

पौडितो रात्तसोत्तमः। यथा युगत्तपै घोरे चन्द्रमाः पञ्चभि- 

ग्रद्धैः॥३८॥ प्रतिविन्धवस्ततो रत्तो विभेदं निर्ितिः शरः) 

सर्वपारसयैस्तर्ममङ्रठागरे्मडावलः॥ २३८ ॥ स तेर्भिन्नततु- 

त्राणः शुशुभे रात्तसोत्तमः। मरौविभिरिवाकस्य संस्यतो जलदा 

मदान् ॥ ६० ॥ विष्क्तः स शरश्चापि नपनौोयपरिच्छदः। 

अा्यंश्ङ्धि्विमौ राजम् दौप्रशङ्ग इवाचलः ॥ ४१ ॥ ततस्तं 

भ्रातरः पञ्च रा्तशेन्द्रं मदा । विव्यधनिं शितंर्वाणे सपनोय- 

विभूषितैः॥ ४२ ॥ सनिर्भिन्नः ्ररर्घोर भजर कोपितंरिव। 

श्रलम्बपो शशं राजन् नारीन्टर द्व चक्रे ॥ 8३॥ सोऽतितिदधो 

मद्दाराज सुह्लकत्तमिव मारिष! प्रविवेश तमो दौष पौोडितस्त- 

द्ारयैः॥ 88 ॥ प्रतिलभ्य ततः सन्ना क्रोधेन दिगुणौकृतः। 

चिच्छेद सायकांसतेषा ध्वजं रैव धनूषि च॥ 8५ ॥ एकैकां 

पञ्चभिर्वासोराजघान सयन्निव ! अलम्तुघो रथोपस्थे नृत्यन्निव 

मद्ारथः ॥ ४६ ॥ लरमाण. सुसंरव्यो दरयास्तेषरां महात्नाम् । 

अघान रा्लसः क्रः सारथौ मद्दावलः॥ ४०॥ विभेद च 

सुसंरव्धः परनशतान् सुसंशितिः। शर वद्धविधाकार : एतशऽथ 

स्ख शः ॥ ४८ ॥ विरथांश्च महेष्वासान् कला तत्र स राच्चसः। 

अभिदूद्राव वेगेन इन्तुकामो निशाचरः ॥ 8९ ॥ तनर्दितान् 

ररो तेन राच्तषेन द्रुराखना। दृष्राजुनस॒तः स्ख राच्चसं 

सुसुपाद्रवत् ॥ ५० ॥ तयोः समभवद्युद्धं छत्षवासवयोरिव । 
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दटशुसखावकाः स्वे षारडवाश्च मदहारथाः ॥५९१९॥ तौ समेतौ 
[रि 

मष्दायुद्र क्रौषदौष्ठौ परखरम्। मदहावलौ मद्ाराज् क्रोध- 

संरक्लोचनौ ॥ ५२॥ परस्यरमवेक्षेतां कालानलसमो युधि! 
तयोः समागमो घोरो वभ्रूव कटक्रोदयः। यथा श्वासुरे युद्ध 

प्रक्रगण्स्वरयोः पुराः ॥ ५३ ॥ 

दरति भौपवेणि भौष्मवधपर्वणि नवमदिवसथुष्वार गमे अलम्ब षा- 
भिमन्दुसुमागमे एकाधिकश्रततमोऽध्यायः ॥ ९०१ ॥ 

शतरटर खंवाच । श्राकनिं समरे शर विनिश्नन्तं महारथान् । 
अलम्ब घः कथं युद्ध प्रल्ययुध्यत मारत ॥९॥ अ्राधयगद्गि कथ- 
चव सोभद्रः परवीरहा । तन्बममाचच्चु तच्लेन यथादत्तं स 

संशुगै॥२॥ भौमो वारथिनांयखष्ठो राच्चसोवा षटोत्तचः। 

नकुलः सद्रेवो वा साल्यकिवां महारथः ॥ ३॥ एतदावचु मे 

सत्यं कुग्लोष्यसि सच््ञय। धनच्छयश्च किचक्रे मम सन्यस्य 

संयुरी 1 8॥ 

सच्छय उवाच । हन्ततेऽदं प्रवच्छामि संग्रामं लोमद्ष- 

णम्! यथायूद्राच्शृन््रस्य सौभद्रस्य च मारिष॥५॥ भ्रु 

नश्च यथा सद्व भोमसेनश्च पाण्डवः गकुलः खद्टस्वश्च रणे 
चक्रुः पराक्रमम् ॥ & ॥ तयैव तावकाः सर्दे मौश्द्रोणपुरः- 

सराः! गद्धतानि विचित्राणि चक्रः कमांखभौतवत् ॥ ० ॥ 
अरलम्व्.षस्तु समरे अभिमन्यु महारथम् । विनद्य सुमहानादं 
तजयिला मुह्धसुह्धः ॥ ८ ॥ अभिदुद्राव वेशेन तिष्ठतिष्ठेति चात्र- 
वोत्। अभिमन्युञ्च वेगन सिंहवदिनदन्ुह्धः॥ ९ ॥ ग्य 
ष्रि महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणम्! ततः समोयतुः सङ्कर 
लरितो मररा्तसौ॥ १० ॥ रथास्यां रथिनौ मेष्टौ यथा प 



भौखपव्व । २९३. 

हैवदानवौ । मायावौ रान्तसखरष्टो दिव्याश्वन्नश्च फरालानिः 
॥ ११॥ ततः कार््णिर्मष्हाराज निशितैः सायकैखिभिः। आर्ष- 

शङ्कि" रणं विद्धा एनविव्याध पद्चमिः॥ १२॥ अलम्ब प्ोऽपि 
संकरः कार्णं नवभिराशमैः। छदि विव्याध वैगेन तीतैरिव 
मदहादिपम् ॥ ९२१॥ ततः शरसदसेा क्तिप्रकारो निभ्ाच्ररः। 

अणुनस्य सुतं सङ पौडयामास मारत ॥ ९४॥ अभिमन्य- 

स्ततः क्र द्धो नवभिनैतपर्वभिः। विभेद निथितेर्वासोराचशेन्द्र 
मद्ोरसि।॥१५॥ ते तस्य विविशुस्तखंकायं निर्भिद्य ममंसु। 

स तेविभिनरसर्वाङ्गः शुशुभे राक्षसो तमः ॥ १६॥ पुष्पितैः किंशुक 

राजन् संस्तोखं दव पवतः। खन्धारयाणश्च शरान् हेमपुद्धान् 

मदावलः ॥ ९७ ॥ विवमौ राच्चसखं ठः सच्चास दव पर्वतः । 
ततः क्रो मद्धाराज ग्माष्यैङ्िरमर्पणः॥ १८॥ महेन्द्रप्रतिमं 
काष्ि च्छादवामास पतिभिः। तेनते विधिखा मुक्ता यम- 
दण्डोपमाः शिताः ॥ १९ ॥ अभिमन्युं विनिर्भिद्य प्राविशन्त 
धरातलम् । तथवबाजनिना मुक्ताः गराः कनकभूषणाः ॥ २०४ 

अलम्ब्.घं विनिभिदय प्राविशन्त धरातलम् । सौभद्रस्तु रयो 
र्षः भरः सन्रतपयभिः ॥ २ १॥ चक्र विमुखमासाय मयंग्त्र 
दवाव । विमुखञ्च ततो रक्तौ वध्यमानं रणेऽरिणा॥२२॥ 
प्रादुक्र मद्धामायां तामरों परतापनः। वतस्ते तमसा सय 
इताश्ासन् महोपते ॥ २२॥ नाभिमन्यमपश्चन्त तैव खान् न 
परान् रणं। अभिमन्ुश्चतं दषा षोरखपं महत्तमम् ॥ २४ ॥ 
प्रादुखक्र सोरमस्तं भाखर कुरुनन्दनः । ततः प्रका्भवच्नगत् 
सव मद्ोपते ॥ २५॥ ताञ्चाभिजघ्निवान् मायां रात्तसस्य दुरा- 
कनः । सक्रुद्श्च मडावोर्ख्यो रात्तरेन्दरं नरोत्तमः ॥ २६ ॥ 
छादयामास स्मरे अरः सन््रतप्मैभिः। वद्धौख्यान्या माया 
प्गुक्तादैन रक्षसा ॥ २७ ॥ सर्वाख्ठविदमेयालमा वास्यामास 
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फाल्गुनिः। दतमायन्ततो रत्तो वध्यमानच्च सायकैः॥ रद ॥ 
रथं ततेव स्वजा प्राद्रवत् महतो भवात्! तस्िन् विमिज्जिते 
तुख कूटयोधिनि रासे ॥ २2 ॥ आजनिः समरे सेन्यं तावकं 
सममदैदह। मदान्धो वन्यनागीन्द्रः सपद्मं पद्िनौभिव॥३०॥ 

ततः शान्तनवो भौष्मः सैन्यं दृद्वाभिविदरुतम् । महता शरवर्पिण 

सोभदट्रं पथ्थवारयत् ॥३९॥ कोष्टौएल्य च तं वौर' घात्तरणष्ट्र 
` महारथाः! एकं सुवदवो यु ततच्तुः सायकैटढम् ॥ २२ ॥ 

स तषां रथिनां वीरः पितस्त॒ल्यपराक्रमः। सटशो वासुदेवस्य 

विक्रमेण बलेन च ॥ ३२ ॥ उभयोः सटणं कमं त पितुर्मा तुलस्य 

च। रणे वह्धविधं चक्रो सर्वश्रस््तां वरः॥ ३8 ॥ ततो 
धनच्ञयो दीरी विनिन्नस्तव रेनिकान्। आससाद रणे पतं 

एवपमेपसरमर्षणः ॥ २५॥ तथेव समरे राजन् पिता देवत्रत- 

सतव । आससाद रणे पाथ खर्भानुरिव मास्करम् ॥ ३६॥ 

ततः सरथनागाश्वाः पएतास्तब जनेश्वर । परि वन्न रणा भौषं 

जगु समन्ततः ॥ २० ॥ तथेव पाण्डवा राजन् परिवाद- 
धनच्नयम् ! रणाय मद्ते युक्ता दंशिताभरतषंम ॥ ३८॥ 

श्रारइतस्ततो राजन् मौखष्य प्रमुज् ` स्थितम् । गअजलुनं पञ्च- 

विंश्या सायकानां समाचिनीत् ॥ ३९ ॥ प्रद्युद्म्याथ विव्याष 
साल्यकिस्तं शितेः रोः पार्डवप्रियकामाथ शादूल दव 
कुच्ञरम् ॥ 8० ॥ गौतमोऽपि लरागुक्तो माधवं नवभिः भर: । 
छदि विव्याध संकरः कङ्गपत्परिच्छटेः ॥१९॥ पेनेयोऽपि 
ततः ज्र श्वापमानम्य वे जवात्। गौतमान्तकर' तुणं समाधत्त 
शिलौसुखम् ॥ ६२ ॥ तमापतन्तं वेगेन शक्राशनिसमदयुतिम् । 

हिधा चिच्छ्द संक्री द्रौणिः परमकोपनः ॥४२३॥ ससुत्- 
खज्याय शेनेयो गौतमं रथिनां वरः। गभ्यद्रबद्रणे द्रौणिं 
राद्धः से प्रशिनं यथा॥9४॥ तस्य द्रौणएखतच्रापं हिधा 
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चिच्छेद भारत । ग्रथेनं छिनधन्वानं ताडयामास सायकीः ॥६४५॥ 
सोऽन्यत् कासुकमादाय शवरन्न भारसाधनम् । द्रौणिं ष्या 
महाराज वाद्धोस्रसि चापयत्॥४६॥ स विद्धो व्यथितथेव 

मुह्ूत्त कश्मलान्वितः। विषसाद रथोपश्ये ष्वजयष्टिं समा- 

खितः ॥8॥ प्रतिखभ्य ततः संज्ञां द्रो णएतः प्रतापवान् । वार्यं 

समरे त्रो नाराचेन समर्दयत् ॥४८॥ सनेयं स तु निर्भिद्य 

प्राविश्द्धरणौतल्े। वसन्तकाके वलवान् विल्लं स्पैश्शुयथ्ा 

॥ ४९ ॥ अ्रधापरेण मक्ञन माव्य धष्वजोस्मम्! पिच्छ 
समरे द्रौणिः सिंहनादं सुमोच द॥५०॥ युनयेनं श्ेर्रे- 

ष्कादट्यामास मारत। निदाषान्ते महाराज यथा मेघो दि्वा- 

करम् ॥५९॥ सात्यकोऽपि मद्ाराज शरजालं निद्धत्य तत्। 

दरौणिमभ्याकिरत्तृख शरजालेरनेकधा ॥ ५२॥ तापयामास च 
द्रौणिं नेयः परवौरद्ा। विमुक्तो मेषजालेन ययैव तषन- 

स्तथा ॥ ५२ ॥ शराणां सदस्ेण पुनरेव समुदयतः। साल्यकि- 

म्काद्यामास ननाद च मदहावलः॥५६॥ दष्टा पुतं मथा ग्रस्तं 

याद्धसोव निभाकरम्! अभ्यद्रवत गेनेयं भारदाजः प्रतापवान् 

॥ ५५ ॥ विव्याध च सुतौच्छन पृषल न मद्धाखषे। परोय्सन् 
स्वसुतं राजन् वाष्णीधेनाभिपौड्तम् ॥५६॥ सात्यकिस्तु रणे 

दिला गुरुपतं मयारथम् । द्रीं विव्याध विंश्या सर्वपारसपीः 
रः ॥ ५० ॥ तदन्तरमभेयात्ा कौन्तेयः शतृतापनः। अभ्य- 
द्रवद्रणे क्रबो द्रोणं प्रति महारथः ॥५८॥ ततो द्रोणश्च पाथेश्च 
समेयातां महास । यथा बुधश्च शुक्रश्च मद्ाराज नभस्तक्ले ॥५०॥ 

दरति भौ्रपवंि भौोपवधपर्वणि सङ्कल द्रोणालन- 
समागमे दयधिकश्षतोऽध्यायः ॥ १०२॥ 

देत्भौ 
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शरतराद्र उवाच । कथं द्रोणो मद्देष्याखः पाण्डवश्च धन्- 

च्लयः। समौयतु रणे यत्तौ ताबुभौ पुरुष्रधेमौ ॥ १॥ प्रियो 

दि पार्डवो नियं भारदाजस्य भौमतः। आचायश्च रसो नित्यं 

प्रियः पार्थस्य ख्च्छरय॥ २॥ तावुमौ रथिनौ सड्ध द्रष्ट 
सिष्टाविवोकटौ । कथं समौयतुयं त्तौ सारदाजषनष्लयो ॥ ३॥ 

सष्लथ उवाच ¦ न द्रौणः समरे पाथ जानीते प्रियमालमनः। 

छत्धमें पुरस्कल्य पार्थौ वा शुसमाद्वे ॥४॥ न चंतिया रणं 

राजन् वञयन्ति परस्परम् निमय्यादं डि युध्यन्ते पिटभि 

भ्रीटसिः सष्ह॥५॥ रणे भारत पायन द्रौणौ बिद्धस्िभिः 

शररैः। नाचिन्तयश्च तान् वाणान् पार्थं चापच्युतान् युधि ॥ ६ ॥ 
च्ररल्रष्टया पनः पाथ चखछादयामास्तं रणे! स प्रजज्वाल रोषण 

गद्नेऽनिरिवो शितः ॥ ० ॥ ततोऽन रणो द्रौणः परो खन्नत- 
पवंमिः। छादयामास राजेन्द्र न चिरादेव मारत॥ ८ ॥ ततो 

दुष्टोधनो राजा सखुषर्माणमचोदयत्। द्रोणस्य समरे राजन् 

पाश्छिंग्ररणकारणात् ॥ ९ ॥ विगत्तराङ्पि क्रु मायस्य 
कार्मकम् । छादयामात राजेनद्र पाच वाणेरयोसुखैः ॥ ९० ॥ 
ताभ्यां मुक्ताः णरा राजन्नन्तरि त्ते विभेजिरे! दंस इव मदा- 

राज यरत्वाक्षे नभस्क्े ॥ १९१ ॥ तै शराः प्राप्य कोन्तेयं समन्ता- 

दिवि्टुः प्रभो । फलभारनतं यइत् खादनं विद्मः ॥ ९२॥ 

रजस्तु रणे नादं विनद्य रथिनां वरः । वतिगत्तराज समरे 
सुतं षिव्यघे शरैः॥ ९२ ॥ ति विध्यमानः पार्थेन काक्तेनेव 

युगन्तधे । पाथ मेवाभ्यवत्तन्त मरणं कृतनिश्चयाः ॥ १४ ॥ मुमुचुः 
श्रघ्वष्टिद्च पाण्डवस्य रथं प्रति। शरत्ष्टिं ततस्तान्तु श्रवषः 

समन्ततः ॥ १५ ॥ प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयत्षटिभिवाचलः। 

तत्राड़ तमपश्याम कौभव्पोदस्तलाषवम् ॥ ९६ ॥ विमुक्तां उद्भि- 
योधैः सवच दुरासदाम्! यदेको वासयामास मारुतोऽभ- 
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गणानिव ॥ ९७ ॥ कमरा तेन पार्थस्य ततुषुदवटानवाः। अथ 
नखो रणे पायं स्िगत्तान् प्रति भारत॥ १८ ॥ मुमोचास्खं 
मद्ाराज वायव्यं पृतनःसुखि । प्रादुरासौ त्तो वायुः च्षोभयाौ 

नभस्तलम् ॥ १९ ॥ पातयन् वे तस्गणान् विनिन्र्ैव सैनि- 

कान्। ततो द्रो गोऽभिकौच्यैव वायव्यास्ं सदासणम् ॥ २० ॥ 

शैलमन्यन्बदाराज घोरमस्तं सुमोच इ! द्रोणेन युधि निर्मक्तं 
तदिस्त नराधिप ॥ २९१ प्रण्छाम ततो वाथुः प्रसन्नाश्च दिशो 

दश । ततः पाण्डसतो वौ रस्तिगत्तस्य रथव्रजान् ॥ २२॥ निस्- 

त्वादहांस्ततश्चक्र विमुखान् विपराक्रमान् ततो दुर््यधनव्ये 

कृपश्च रथिनां वरः ॥२२॥ भ्वस्ामा तथा ख्यः काम्बोजश्च 

सुटन्तिणः विन्दातुविन्द्ावावन्छौ वादिकः रुह वादिकः ॥२६॥ 

मता रथवंश्रेन पार्थस्यावारयन् दिशः! तथेव भगदत्तश्च 
खुतायुख मदावखः ॥ २५ ॥ गजानौकेन भौमस्य ताववारयतां 
दिपः। भूरिखवाः एलश्ैव सौवलश्च विपास्णते ॥ २६ ॥ शरौ 

वियरतैस्तीच्तेमद्रीएताववास्यन् । भौषस्तु सद्धितः सद्धा धात्त- 

राष्ट: ससैनिकैः ॥ २७॥ युधिष्ठिर समासाय सवतः पथ्यवार- 
यत् अआपतन्तं गजानीकं दद्रा पाथो कोदरः ॥ २८ ॥ लेलि- 
ष्ठन् खक्ष वौरी खगराड्व कानने! भौमस्तु रथिनां खेटो 
गदां खद मावे ॥ २९॥ अवश रथात्तृखं तव सेन्यमभौ- 
षयत्। तसुदौच्य गदादस्तं ततस्ते गजसादिनः ॥ २० ॥ परि- 

वब्रू रणे यत्नात् सौमनं समन्ततः । गखमध्यननुप्राप्रः पाण्डवः 

स व्यराजत ॥२९१९॥ भेषजालसस्य मतो यथा मध्षगतो रविः! 

व्यधमत् स्र ग्रजानौकं गदया पाण्डवषेमः ॥ ३२ ॥ मद्दाभ्रजाल- 

मतुलं मातरिश्वेव सन्ततम् । वे वध्यमाना वलिना मौमसेनेन 

दन्तिनः ॥ ३३ ॥ आन्तनादं रसे चक्रगजन्तो जलदा इव । 

वह्ृधा दारितद्ैव विषाणेस्तत्र दन्तिभिः ॥२४॥ फुक्ञारोक 
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निमः पार्थैः शुभै रणमूर्धेनि। विषाणे दन्तिनं रद्य निरवि- 

प्रामथाकरोत् ॥ ३५ ॥ विषाखेन च तेनेव कुसऽभ्याद्य 

रम्तिनम् । पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ २६ ॥ 

्ोरिताक्तां गदां विभ्रेत् भेदोमच्नाङतच्छविः। कृताभ्यङ्कः 

शोरितेम सद्रवत् प्रल्यदटश्यत॥३०॥ एवं ते वध्यमानाश्च इत- 

शेषा मद्ागजाः। प्राद्रवन्त दिणो राजन् विगद्न्तः खकं वलम् 
॥ ३८॥ द्रवद्धिस्तेम हानागैः समन्ताद्भरतर्षभ । दुर्योधनबलं 

स्व एुनरासौत् परा्यखम् ५३९ ॥ 

द्रति मतैष्षपरदणि मोसवधपवगिां भौमपर क्रमे 

तवधिकशएतो ऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 

[1 

संच्छय उवाच । मध्यन्दिने महाराज सङ्गमः समपयत । 
लोकक्षयकरो रौद्र भौमस्य रु सोमकैः ॥१॥ गाङ्ग यो रयिर्न 
यष्ठः पार्डवानामनौकिनोम् ! व्यधमन्निरितैर्वाः एतरोऽथ 

सद्द: ॥२॥ सम्भमदै च तत् सैन्यं धिता देवन्रवस्तव। 
धान्यामामिव लूनानां प्रकर गोगणं दव ॥२॥ शष्टदय्नः 
शिखण्डी च॑ विराटो दुपदस्तयः । मौ्मासाद रूमरे श्रे ज्ञन्न- 

मैदारयम् ॥६॥ शष्टय्नं ततो विद्धा विराटञ्च परोखिभिः, 
दरुपदस्य च नाराचं प्रेषयामारुभारत॥8॥ तेन विदा मद्े- 
व्वासा मौसेणानितकिणा। चुक्रुषुः समरे राजन् पादसखष्टा 
दूवोरगाः॥५॥ श्खिण्डो त्च विव्याध भारतानां पितामददम् । 

स्वौमयं मनखा धाला नाकौ प्राहरदच्य॒तः॥ ६ ॥ ध्टयुम्बस्तु 
समरे क्रोभेनागिनिरिव ज्वलन् ! पितामदं िभिर्वाणोर्वाह्लोरुरसि 

चापंयत्॥ © ॥ द्रुपदः पञ्चविंशत्या विराटो दशभिः शरेः । 

र्खिण्ट पद वंश्या सौख विव्याध सायकैः ॥ ८॥ सोऽतिविद्धो 
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भदहाराज भोरितौषपरिष्वुतः । वसन्ते पुष्प्वलो रक्ताभोक 

दूवावभौ ॥<॥ तान् प्रत्यविध्यत् गाङ्यस्िभिस्िभिरजिदागैः। 

द्रुपदस्य च भक्ञन धलुचिच्छेद् मारिष ॥१०॥ सोऽनयत् कारुका 
ॐ 7 ¢ £ 

मादाय सौरं विव्याध पञ्चमिः! सारञ्च तिसिवांणेनिरित- 

रणमूर्खनि॥ १९ ॥ तथा भौमो मद्ाराज द्रौपयाः पञ्च 
चालमजाः। कैकेया भातरः पञ्च सात्यकिश्चैव साच्चतः॥ ९२॥ 

अभ्यद्रवन्त गाङ्गयं युधिष्िग्णुरोगमः। रिरच्तिषन्तः पाञ्चालान् 
न ॐ (2 9 छृ्टदयुग्नएुरोगमान् ॥ १३॥ तयेव तावकाः स्वे मौस्ररन्नाथे- 

ॐ 

मुदखताः। प्रल्युयथ्युः पाण्ड्सेनाः सदसन्या नराधिप ॥ ९8 ॥ 

तत्रासौत् स॒मद्द्युद्ध' तव तेषाञ्च सङ्कलम् । नराश्वरथनागानां 

यमराष्टुविवद्लनम् ॥ ९५ ॥ रयौ रथिनमासाद्य प्राहिणोयम- 

सादनम्। तथेतरान् खमासादय नरनागाश्रवसादिनः॥ १६ ॥ 
१ ॐ © ॐ, ॐ +) ्  

अनयन् परलोकाय एरः सन्नतपवभिः। शर ख विविधेरघोर सतत्र 

ततर विस्पते ॥ १७ ॥ रयास्तु रथिभिदहौना इतसारययस्तया । 

विप्रदूलाश्च समरे दिशो जग्मुः समन्ततः॥१८॥ खद्माना 

नरानाजन् हयांश सुबह्न् रणो । वातायमाना दृश्यन्ते गन्धर्वै- 
ॐ ९. 

नगरोपमाः ॥ ९९ ॥ रथिनश्च रयद्दोना वमिंणस्तेजसा युताः 
कर्डलोष्ीषिणः सखव ॒ निष्काङ्द विभूषणाः ॥ २० ॥ टेवएुत- 

42 =, न~ ॐ 

समाः सव णोय्य शक्रसमा युधि। ऋद्धा वखवरणच्चाति नयेन 

च वरदस्सतिम् ॥ २९॥ सवलोकैश्वराः श्रुरास्तत्र तत्र॒ विश- 

म्प्रते। विप्रदुता व्यनश्न्त प्राकृता दव मानवाः ॥ २२॥ दन्ति- 

नश्च नरणेष्ठ रहौनाः परमसादिभिः । ख्दुन्तः खान्यनौकानि 
9: 9 € > „~ = 

निपैतुः स्वण्व्द्गाः॥२२॥ चमेभिख्चामर शितेः पताकाभिख् 
ॐ = ~) ५. ॐ, र 

मारिष। छलः सितेदमदर्ड्य्यामर शच समन्ततः ॥ स विणौण- 

विप्रधावन्तो द्यन्त स दिगोदण। नवभेषप्रतीकाण जलदो- 
=, 

चमनिखन!: ॥ २५॥ तथव दन्तिभौष्ौना गजारोहा चिशा- 
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च्यते। प्रधावन्तो व्यदटश्चन्त तव तेषाञ्च सङ्कल ॥ २६ ॥ नाना 
श्ग्समुलांश् तुरङ्गान् हेमभूषितान्। वातायमाननद्राच्तं एव- 

पोऽ सदख्ल्ः ॥ २७ ॥ अग्वारोदहान् उतेरश्वैरगद्ोतासौन् 

समन्ततः । द्रवमाणानपश्चाम द्रावयमाणांश्च संयुग ॥२८॥ गजो 

गजं समासाय द्रवमाणं महादवे! चयी प्रख्य तरसा पदा- 
तान् वाजिनस्तथा ॥ २८ ॥ तथैव च रथान् राजन् परमम 
रयो गजः। रथांशेव समाखादय पतितांस्तुरगान् शुवि॥३०॥ 
व्यद न् समरे राजस्तुरङ्गंश्च नरानृे। एवं ते वह्ृधा राजन् 
प्र्यगरदुन् परसरम् ॥३९॥ तस्मिन् रौद्रं तथा युद्ध वक्तमाने 

मदहाभषै । प्रावत्तत नरौषोरा शोगितानान्तरङ््णि ॥२२॥ 

गस्िसङ्गातसम्बाधा केश्रेवलप्राहला। रथद्दा शरावत्ता 

इयमौना दुरासदा ॥ ३३॥ गौर्घोपलसमाकौणां दस्तिग्राद- 
समदुला। कवचोष्णौषपफेनौषा धतुर्विगाखिकच्छपा ॥ ३४ ॥ 
पताकाष्वजठत्ताढवा मत्तयकूलापद्दारिणो। क्रव्याददंससक्तोर्णां 

यमराष्विवर्विनौ॥३९॥ तां नदौ चतियाः शूरा रथनाग- 

इयद्ठैः। प्रतेरवं हवो राजन् भयं त्यक्ता महारयाः ॥ २ & ॥ 

अपराङ्के रो भोखन् कष्सलेनाभिरंतान्। यथा प्रैतरणौ 
प्रेतान् प्रेतराजएरं प्रति॥३२७०॥ प्राक्रौषन् क्षतरिवास्तत्रदटृष्रा 

तङैएसं मदत् । दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति पतियाः च्यम् 

४३द८॥ गुणवत कथं टेषं तरादौ जनेश्वरः! ङतवान् 
पारटपुतरेषु पापाला लोभमोदितः॥ २९ ॥ एवं वह्धविधा वाचः 
ग्र यन्तंस्म परस्मरम् ¦ पाण्डवसतवसंगुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणा 
॥४०॥ ता निरम्य ततो वाचः सुवयोषेस्राद्छताः। गागस्कत् 

सवलोकस्य पुतो दुर्योधनस्तव ॥ ४९१॥ भौं द्रोण कृपञ्चव 

शल्यद्योवाच भारत । युध्यघ्वमनद्टङ्गाराः किं चिरं कुस्येति च 
॥ ४२ ॥ ततः प्रबहते शुढ' कणां पारडैः सह । गक्तयूतङ्तं 
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राजन् सुघोरं वेसं मदत् ॥ ४३॥ यतृपुरा न निख्ह्वासि 

वाशमाणो सद्दाकभिः। वेचित्रववौश्य तस्येदं फलं पश्यसि 

दारुणम् ॥ 88 ॥ न हदि पारड्सुता राजन् ससैन्याः खपद्!- 

लुगाः। रच्लन्ति समरे प्राणान् कौरवा वापि संयुरी ॥ 8५ ॥ 

एतस््नात् कारणात् घोरो वन्ते खजन च्यः, रैवादा परुष 

व्याघ्र तव उापनयान्नृप॥ ४६ ॥ 

दति भोष्मपवैणि भौप्रवधपवणि सङ्कुलयुद्धं 
चतुरधिकश्तोऽध्यायः॥ ९०४ ॥ 

तिक प्नयम 

सचय उवाच । अजनस्तान् नरव्याघ्रो सु्रमानुचरान्तषान् । 

नयत प्रेतराजस्य सदनं सायकैः शितः॥ १९॥ सुश्मापि ततो 

वारैः पाथं विव्याध संयुगे । वासदेव सप्रव्या पाथच्च नवभिः एनः 

॥२॥ तान्तिवाथ शरौघेण एक्रसूतुमंदारथः। सुश्मणो रणे 

सोधान् प्राद्दिफोदयमखादनम् ॥ ३२॥ ते वध्यमानाः पार्थन कासे 

नेव युगक्तधै। व्यद्रवन्त रणे राजन् सये जाते महारथाः ॥४॥ 
उतृज्य तुरगान् केचित् रथान् केचिच्च मारिष । गजानन्ये 

समुत््च्य प्राद्रवन्त दिषो दश ॥५॥ प्ररे तु तदादाय वालि- 

नागरथानृखे। लरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विश्षास्यते॥ ६ ॥ 
पदटाताश्चापि शस्ाखि समुत््ज्य महारणे ! निरपैच्ता व्यधावन्त 
तेनतेन स भारत ॥॥ वथ्माणाः स॒वह्धमस्तैगर््तन सुग- 

मणा। तथान्यैः पाथिवरदठेनै व्यतिष्ठन्त संथुगे ॥८॥ तदलं 

दुतं ष्टा एतो दुर्योधनस्तव ! एर्व त्य रणे भौं सवंसेन्य- 
एरस्कं तः ॥ < ॥ सर्वदयोशे न महता घनच््रयमुपाद्रवत् । दिग- 

नताधिपतेरर्यः जयैवितस्य वि्षास्पते॥१५०॥ स एकः समरे तस्थौ 

किरन् ज्ड्दिधान् शरान् । म्नाठमिः सुद्दितः सर्वः शेषा दि 
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रदुता नराः॥ ११ ॥ तयैव पाण्डवा राजन् स्वौयीगेन द् भिताः । 

प्रयः फाल्बुनाथांय यत्र भौमो व्यतिष्ठत ॥१२॥ ज्ञायमाना 

ररे वीयं घोरं गाण्डोवधन्वनः। दहादहाकारङृतोत्साहा भौं 

जग्भः समन्ततः ॥ १३ ॥ ततस्तालष्वजः श्रः पारडबानां 

बदयिनौम्! छादयामास समरे शरः सन्ततपवभिः॥ १५९ ॥ 

एकौभ्रतास तः सव कुरवः सदह पाण्डवः । अथुध्यन्त महाराज 

म्र्य॑प्राप्रे दिवाकरे ॥१५॥ साल्यकिः कृतवर्माखं पिद्धा पञ्चभि- 

राशुगैः। ग्रतिद्दाद्वे शुरः किरन् वाणान् सदस्यः ॥ २६॥ 

तयैव द्रुपदौ राजा द्रीणं विद्धा थितः शरः एुनविव्याध सप्रत्या 

सारथिच्धास्य पञ्चभिः ॥ ९० ॥ भौमसेनस्तु राजानं बाधक 
प्रपितामहम् । विडानदक्रहानादं शदूल द्व कानने ॥ १८॥ 

ग्राज निश्वित्रसेनेन विद्धो वद्भिराशुगैः। चित्रसेनं चरिभिर्वारी- 

विव्याध दये शम् ॥१८॥ समागतौतौ तु रणे महामात्रौ 
व्यरोचताम्! यथाकाशे मदहाराज स्थितौ वुधगैबसे ॥ २.० ॥ ̀ 

तस्याश्वघतुरो दला सुतद्ध नवभिः धरैः! ननाद वलवान्नादं 

सोभदट्रः परवीरहा ॥ २९ ॥ हताश्वात्त रथातणं सोऽवश्ल्य 
नारथः। श्रार्रोह रथ तूख दुमुंखस्य विभ्रास्यते॥ २्२॥ 

द्रोणखर दपं भिचा शरः सन्नतपवभिः। सारथिद्धास्य विव्याध 

लरमाणः पराक्रमौ ॥ २२॥ पौडवमानस्ततो राजन् द्रुपदो 
वादिनौसुखे। अपायाच्ववतैरण्चेः पूर्ववैरमनुख्ररन् ॥ २8४ ॥ 

भौमसेनस्तु राजानं मुह््तादिव वाह्दिकम्। व्यश्वसूतरथं चग्रा 

सवरुन्यस्य पश्तः॥२१५॥ ससश्भमो महाराज संशयं परं 

गतः। अवश्चल्य ततो वाद्ादाद्धिकः पुरषोत्तमः॥ २६ ॥ आर्- 

रोद रथं तृ लच्छणस्य मदाय । सात्यकिः इतव्माणं 

वारविल्ला महारणे ॥ २० ॥ शर वद्धविधे राजन्नाखसाद् पिता- 

मद्म्। स विड़ा वाणष्ष्टया त॒ निशितलमबाह्दिभिः॥ रत} 
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शृल्यज्निव रथोपस्ये विधुन्वानो मदद्धतुः! तस्यायसं मारकतं 
चिक्तेपाथ परितामदः॥ २९ ॥ हेमचितां मद्ावेगां नागकन्यो पमां 

शुभाम् । तामापतन्तौः ससा खुत्युकल्पां सुदरज्नयःम् ॥२०॥ 
व्य सयामास जाष्णयो लाघवेन महायशाः! अनासाद्यतु बाष्णयं 

शक्तिः परमद्ासणः ॥२९॥ न्यपतद्धरणोपृष्ठ मदोल्कव मदहा- 

प्रभा। वारष्णैयस्तु ततो राजन् खां शक्तिं कनकप्रभाम् ॥ २२ ॥ 
वेगवद्रद्य चि्ेप पितामहरथं प्रति। वाष्ींवसुजवेभेन प्रणन्नु 

खा मद्ाद्टवे ॥ ३२॥ अभिद्रद्राव वेगेन कालेराल्ियथा नरम्। 

तामापतन्तीं सदसा दिधा चिच्छद भारत ।॥२६॥ त्ुरप्राभ्यां 

स॒तोच्छाभ्वां सा व्यभ्नौच्ैत भेदिनौम् । छ््ात पक्तिन्तु गाङ्गेयः 

साल्यकिं नवभिः परः॥३५॥ आजवानोरसि क्रुः प्रदसन् 

अतकर्षणः । ततः सरथनागा वाः पाण्डवाः पाण्ड़पूवंज म् ॥२६॥ 
परिवद्रूरणे भौष्ं माधवत्राखकारणात् । ततः प्रवहते शुध 
तुमुलं लोमदषणम्। पाण्डवानां कुदणाच् समरे विजय- 

्रिणणाम् ॥ २० ॥ 

दति भोष्मपर्मणि भौोमवधपवेणि भौोप्रबाष्णी यथुद 
पञ्चएधिकश्तोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 

चोभणिवम्दनता्कनटगय 

स्रव उवाच \ दृष्टा मौष्स' रणे क्रुद्ध पाण्डवेरभिसं दतम् ! 
यथा भेपीर्मदहाराज तपान्ते दिवि माखछरम् ॥९॥ दुः्यौधनो 
महाराज दुः्ासनमभाषत । एष शूरो मह्ेव्वाखे भौमः शूर- 

निस्टनः ॥ २॥ छादितः पाण्डरैः शूरः समन्तान्धर तपम । तस्य 
काय्यं वया वीर रन्तणं सुमहाएलमनः॥३॥ रच्यमाणोऽदि समरे 

मौ्मोऽस्माकं पितामहः! निडन्यात् समरे सर्वान् पाञ्चालान् 
प्राणैः खद ॥8॥ तत्र काञ्तमं मन्ये भौसस्य वाभिर क्ष्णम् ! 

३९ भौ 
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गप्रा छेष मङ्व्वासो भौष्मीऽस्साकं मद्ाव्रतः॥५॥ स मवान् 

स्ैन्धेन परिवाश परितामद्म्। समरे कमं दुर्वाणं दुष्करं 

पररिरतत् ॥&॥ स एवमुक्तः समरे एतो दुःणसनस्तव । परि- 

वाश्च खतो मौ सैन्येन महता वतः ॥ ७ ॥ ततः पतसद्- 

खाः यादं सुवलालमजः। विमलप्राखदस्तानाख्ष्टितोमर- 

धारिकाम्॥८॥ दर्पितानां सुवेगानां वलस्छानां पताकिनम् । 

शिति य दकुप्रसैर्पैतानां नरोतम: ॥<९॥ नकुलं सदद्वस 

धर्मराजश्च पाण्डवम्! न्यवारवन्नरय षान् परिवाथ समन्ततः 

॥ १० ॥ ततो दूर्थयोधनो राज्ञा शूराणां दइयसादिनाम्। अयुतं 

प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥ १९॥ तैः प्रविद्म हाेगै- 

ससलद्धिरिवादषे। ख्रादता धरा राजश्वकभ्ये च ननाद च 

। १२॥ उखरण्व्ट्श्च सुमद्टान् दाजिनां शुदे तदा महा- 

व॑सवनस्येव दश्चमानस्य पवते ॥ ९३२॥ उत्पतद्धिश् तस्तत्र समु- 

तं नदद्रजः। दिवाकरपथ प्राप्य चादयामास भास्छरम् ॥१४६। 

वेगवद्धियेस्तेस्तु सोभिता पाण्डवौ चद; । निपतद्धिमंददावेमै- 

छरेरिव मदत्मरः ॥१५॥ इषताञ्चुव शब्दन न प्रादाय 

कि्वन। ततो युधिष्ठिरो राज्ञा साट्रौएतौ य पाण्ड्यो ॥ ९६ ॥ 

प्रह्यन्नस्वरसा वेगं रमर खय दनाम् । उद्धतस्य महाराज 

प्राह आाङेऽतिषरूतः॥ ९७ ॥ पो्मास्यःसस्त् वेरः यथा वेषा 

सद्ददषेः। ततस्ते रथिनो राजन् शरः सन्धतपवभिः॥१८॥ 

न्सकुन्तन्नत्तमाङ्गाख एरय हयसादिनाम् 8 निपैतु्मदाराज 

निद्ता हष्धम्वभिः ॥ ९९ ॥ नामैरिव महानागा यथावत् गिरि- 

ग्र । केऽपि प्रासः सुनिशितः शरैः सन्नतपवभिः॥ २० ॥ 

न्यङ्ृन्त्ञ्तमाङ्गमनि विचलन्तो दिशो दष । ब्रधादइता इया- 
रोष्टा ऋ्टिभिर्भैशतषम ४२९॥ अत्यजन्लुत्तमाङ्ानि फलानीव 
मद्दादुमः! ससादिनो खया राजसत्र तेत्र निष्लूदिताः॥ २२५ 
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प्रतिताः पाल्यमानाञ् प्रत्यटश्वन्त खवंरः। वध्यमाना याष 

प्राद्रवन्त भयाद्िताः॥२२॥ यथा छिदं खमासाद्य खगाः प्राणः 

परायणः । पाण्डवास सद्ाराज जिल पलृन्द्ा्षे ॥ २६ ॥ 

दषः सद्धं भेदौश्र ताडङ्यामासराद्वे ! ततो दु्ोघनो दोनो 

दृष्टा सन्धं पराजितम् ॥२५॥ अव्रवीत् भरतवं सद्रराजमिं 

वचः। एष पार्डसुती च्येष्ठो यमाभ्यां रुचितो रे ॥ २६ ॥ 

चशता वी मद्धावा्दी सनां द्वावयति प्रभो। ठं दार्यं मद्ा- 

वादो वेलेव मकरालयम् ॥ २७॥ खंडि संख यलेऽ्थैमरछ 

वल विक्रमः) पलस्य तव तदाक्वं शुदा खयः प्रतापवान् पर्स खं 

ययो रथवंशेन यत्र राजा युि्िरः। तद्ापतर सखा गल्छष्य 

सुमददलम् ॥ २८ ॥ मदहोौघवेगं समद वारयामास पाण्डवः । 

मद्रराजच्च सभर धमेराजो महारथः ॥२०॥ दभिः सायकैस्तुखं 
माजन स्तनान्तरे । नकलः खृदरेवश्च तं स्प्भिरजिदछगैः 

॥२९॥ मटराजोऽपि तान् सर्बानाजघान लिभिस्िभिः। युधिष्ठिरं 

पुनः षष्ट्या विव्य निशितैः शरैः ॥ २२॥ माट्रौपुतौ च सन्भान्तौ 

दाभ्यं दाभ्यामताङ्यत्। ततो ममो मावा टा राजावमा- 
हवे ॥ २२॥ मद्रराजरथं प्राप्त खल्यो रास्यगतं यथा । उभ्यपयंत 

सङ्गमे युधिद्ठिरममित्रजित् ॥२६॥ ततो यु महाघोरं प्रावत्तत 

सुदारुणम् । अपरां द्िगमास्याय तष्यमाने टिवाकरे ॥२९॥ 

दरति भओपस्पवंखि भौष्पवधपवंणि शल्यधम्मराज समागमे 

षड़धिकश्लोऽध्यायः ॥ ९०६ ॥ 

क, | [१ 

सच्लय उवाच । ततः पिता तव क्रुधो निशितः सायका- 
ॐ न क 

्तमेः। आजघान रणे पाथन् सदशेनान् समन्ततः.॥+ १॥ 
र. 8 प भौमं दाददए्मिर्विदा साव्यकिं नवभिः प्रः नकुलन्तु तिभिविद्ध 
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सद्दरेवश्च सप्रभिः॥२॥ युधिष्ठिरं दादणभिरवांद्वीर्रसिं चाप 

यत्। षृषटदयुश्लन्तती विड ननाद सुम्टावलः ॥२॥ तं हाद- 
श्ारवनकुलो साधवश्च तिभिः श्रः । सदेव सुप्रया 

पार्थ्च नवभिः इवर। ध्ष्टयुम्श्च सप्त्या मौमसेनश्च सप्रभिः 

॥ 8 ॥ शुधिष्ठिरो हादश्मिः प्रत्यविध्यत् पितामदम् 1 

द्रौषस्तु सात्यकिं विद्वा भमौमरेनमविध्यत ॥ ५ ॥ एककं 

परञ्भिर्वणेयंमदर्डटोपमेः श्तिः। तोच तं प्रल्यविध्येतां विभि- 

सिभिरजिद्यगैः ॥ ६ ॥ तोत्ररिव महानागं द्ोखं ब्राह्यणपुद्ध- 

वम् सौवौराः कितवाः प्राच्याः प्रतौच्योरौच्यमालवाः॥ ॐ ॥ 

्रभौषरादाः शूरसेनाः शवियोऽय वसातयः। संग्रामे नाजद्ध- 
मसं वध्यमानं भितः श्ररैः॥८॥ तयरैवान्ये महीपाला नाना- 

रेएसमागताः । पार्डवानमभ्यवत्तन्त विविधायुधयाणयः ॥ < ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन् परि वन्रुः पितामहम् । स समन्तात् परि- 

वतो रथौषैरपराजितः॥ १० ॥ महनेऽजिरिवोत् र्टः प्रजज्वाल 

दहन् परान्! रथानगारश्चापा्चिरसिश्क्तिगटेन्धनः॥ १९१॥ 

शरस्फलिङ्धो मोखानि्दैदाद् चतियष मान् । सवखपुडरिषभि- 

गारईपन्तेः सुतेजनैः ॥ १२ ॥ कखिनालोकनाराचग्ादयामास 

तदलम्। अपातयद्धजांश्चव रथिनश्च शितः शरः॥ ६२ ॥ मुरड- 

तालवनानौव चकार स रथव्रजान्) निर्मनुष्यान् रथान् राजम् 

गजानश्वांस्तु संयुगे ॥ १६ ॥ अकरोत् स मदहावाद्धः सर्व॑ परास 
शता वरः! तस्य जातलनिघोष् विस्फलितमिवाशनेः॥ ९१५ ॥ 

निरस्य सवश्रूतानि समकस्यन्त भारत ग्मोषा चछभवन् वाणाः 

पितुस्ते भरतघम ॥ १६ ॥ नासन्नन्त तनुघरेष्ठ॒भौसचापच्य॒ताः 
शराः। इतवौरान् रधाव्राजन् संयुक्ञान् जवनेरईसैः ॥ ९७ ॥ 

अपश्याम महाराज हिवमारान् रणाजिरे! चेदिकाशिकस- 

प्राणां सदस्नाणि चतु्दैए॥ १८ ॥ महारथाः समाख्याताः 
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कलपत्रास्तनुल्यजः। अपराजत्तिनः सुवे सुवसखंविकृतघ्वजाः ॥१९॥ 
संग्रामे भोममासादय व्यादितास्यमिवान्तकम्। निंमनलाः पर- 

लोकाय खुवाजिरथकच्छराः ॥ २०॥ भगान्लोपस्छरान् कां्ि- 

गनचक्रांख भारत। अपञ्याम मदहाराज शतशोऽथ सहस्रशः 

॥२९॥ स्वस्येरथेमःमेरयिभिच् निपावितैः। शरैः सुकवतै- 

म्किनेः पटितैश्च विश्राम्यते ॥ २२॥ गदाभिर्भिन्दिपासेश्च निभि- 

तैश्च शिलीसुसैः। अलुकषैसपासङ्ैखन्रौभे लेख मारिष ॥२२॥ 
वाह्ृभिः कामुकैः खड्गैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । तलतेर ङ्ग लि- 

सख च्वसैश्च विनिपातितः ॥ २४ ॥ चापैश्च व्वधाच्छिनैः 

समास्तोखओत मेदिनो । इतारोदा गजा राजन् दताश्च दय 

सादिनः॥ २५॥ न्यपतन्त गतप्राणः शतणेऽथ सदस्तश्ः। 

यतमानाश्च वे वौरा दवमाणान् मददारथान् ॥ २६॥ नाह्लुवन् 
वारयित भीष्मवाणप्रपौड्तान्। मदेन्द्रसमवौयंण वध्यमाना 
मदाच सूः ॥ २७ ॥ शअभख्यत महाराज न च दौ सद धावतः। 

्राविद्धरथनागा्वं पत्तिष्वजसमाकुलम् ॥ २८ ॥ अनौकं पाण्डु- 
एत्ाणां दादहाभ्रतमचेतनम् । जघानात्र पिता एतं एतश्च पितरं 

तथा॥ २८ ॥ प्रियं सखायन्धाक्रन्दे सखा टववलात् कृतः 
विसुच्य कवचानन्ये पाण्ड्पुतस्य सेनिकाः ॥३२०॥ प्रक कोषान् 

धावन्तः प्र्यटृश्यन्त रुवं शएः। तद्रो कलमिवोद्ध.7न्तसुध.7न्तरथकूव- 
रम् ॥ ३१॥ टे पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमात्तसखरं तदा । प्रभज्यमानं 
रीन्यन्तु दष्टा यादवनन्दनः ॥ ३२ ॥ उवाच पाथं नौभतसु निर्च 
दथसुत्तमम्। अयं स कालः सम्पृाप्रः पाथं चः काङ्धितस्वया 
॥ २२१ प्रहरास्िनरव्याघ्रन चेन्मोद्ादिसुद्यसि। यत् पुरा 

कथित बौर राक्र तेषां समागमे ॥३४॥ विराटनगरे पाथं- 

सच््ञयस्य समोपतः। भमौमट्रोणमुखान् सर्वान् धात्तराष्टुस्य 

सैनिकान् ॥ २५॥ सानुवन्धान् हनिष्यामि पै मां यौत्स्यन्ति 
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खंयुगे। इति तत् कुर् कौन्तेय सव्यं वाक्वमरिन्द्म ॥ २९) 

तत्धममनुकृत्य॒युध्यख विगतज्वरः । दलयक्लो वासुदेवेन 
तिथधगटृदिरथोसुखः ॥ ३७ ॥ अ्रकाम दव वौमतस्रिदं वचन- 

मव्रवौत्। शवध्यानां वधं कला राच्यं वा नरकोत्तरम् ॥३द ॥ 
दुःखानि वनवासेवाकिंतुमे स्यात् क्रतं मवेत् । चोदयाश्वान् 

हषौकेष करिष्ये वचनं तव ॥ ३९ ॥ पातयिष्यामि दुष भौं 
कुरुपितामदम् । स चाष्वान् रजतप्रस्यान् चोदयामास माधवः 

॥8०॥ यतो भौस्स्ततो राजन् दुष्यं च्यो रश्जिवानिव। तत- 
स्तत् एनरावत्तं युधिष्ठिर वलं मदत् ॥ ६१ ॥ दष्टा पाय मदहा- 
वाद्ध' मौोसायोदयतमादवे । ततो भौ: कुर्ग छ सिंडवइवयनद- 
कृह्धः ॥ ४२॥ धनच््रयरथं घ्र एरपर्ैरषःकरिरत्) तणेन 

स रथस्तस्य सुहयः सहसारथिः ॥ ४२॥ शरवर्षेण महता नं 
प्राज्ञायत किचन! वासुेवस्छसख्मगन्तो षेष्यमास्थाय सरः 
॥ ४8 ॥ चोदयामास तनश्वान् वितुन्नाम् भोखश्षायकैः। ततः 

पार्थो धनुख्च दिव्यं जलदनिखनम् ॥ ६५ ॥ पातयामास 
सौष्मस्य घनुच्छि्वा पितः धरः स छिन्नधन्वा कौरव्यः पुन- 

रन्यन्महदसुः ॥ ४६ ॥ निभेषान्तरमातेण सल्नं चक्र पिता तव। 

अथाश्य तदपि क्रडभिच्छर धतुरजनः ॥ ४० ॥ तस्य तत् 
पूज यामास लाघवं शन्तनोः सुतः! साधुसाधु महागाद्ो साधु 
कुन्तौ सुतेति च ॥ ४८ ॥ खमामाष्यैनमपरं प्रख्य सुचिरं धनुः । 

मुमोच समरे भौष्ः शरान् पार्थरथं प्रति ॥ 8<०॥ अदभरय- 

हासुदेवो खय याने परं वलम्। मोघान् क्रुषन् शरांस्तस्य मण्ड - 
लानि निदयन्॥५०॥ शुशुभाते नरव्याघ्रौ तो भौर 

विक्षतौ । गोत्रषाविव संक्रद्धौ विषाणोक्िखिताङ्गितौ ॥ ५१॥ 

वासुदेवस्तु सम्प च्य पाथंस्य गदुयुदताम् । भौसच्च एरवर्षाणि 
जन्तसनिरं थुधि॥ ५२ ॥ प्रतपन्तमिवादित्य मध्यमासाद्य 
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सेनयोः । वरान् वरान् विनिन्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान् ॥५३॥ 

युगान्त मव कुर्वाणं भौ यौधिष्ठिरे वले! नाखष्यत महावा 

माधवः परवौरदहा॥ ५७४॥ उत्ङ्ज्य रजतप्रस्यान् यान् 

पराथंस्य मारिष। क्रुद्धो नाम महायोग प्रचस्कन्द महारथात् 
॥ ५५ ॥ अभिदुद्राव भौमं स मुजप्रहरणो वलो । प्रतोदपाणि- 
स्तेजस्ो सिंदवदहिनदन्मु्धः ॥ ५६ ॥ दारयन्निव पदधा ख 
जगतो जगतौष्वरः। क्रोधतास्नेत्तणः ष्णो लिषांसुरमित्- 

द्युतिः ॥ ५७ ॥ त्रसन्ति इव चैतांसि तावकानां महाहवे! इरा 
साधवमाक्रन्दे भौप्ायोदयतमन्तिके॥५८॥ तो भौमो खतों 

भौ दूति तत्र वचो मदत् । अच्र,यत महाराज वाखुरेवभया- 
तदा ॥ ५९ ॥ पीतकौषियसम्बौत मणिश्यामो जनादैनः। शुशुभे 
विद्रवन् भौष्पं विद्युक्रालौव तोयदः ॥&६०॥ सखि दव मातङ्क 
यूयर्षभदरषेभम् । अभिदुद्राव वेरीन विनदन् समाधवर्षभः 
॥ ६१९ ॥ तमापतन्तं सभ्यं च्छ पण्ड रौकान्चमादवे । ससम्मुमं 
ररे भगे विचक्षे मदडनुः॥ ६२॥ उवाच चैनं मीविन्द्- 

मघश्रन्तेन तखा! पएचेह्ि एरडरौकाच्च टेवरेव नमोस्तु ते 
॥ हेद् ॥ माद्य सालतखष्ट पातयख गहदादवे) ठया डि 

दिव सुङ्ग\प हतस्यापि ममानघ ॥ &8 ॥ रय एव परं कृष्ण 
लोके अर्वति खवंतः। स्यावितोऽसि गोविन्द तैलीक्ये चाद्य 

संयुग ॥ ६५ ॥ प्रहरस यथेच्छं वै दासोऽसि तव चानव, 
अन्वगेव ततः पाथः समभिद्ुल्य केशवम् ॥ && ॥ निजग्राद 

मद्दादाइ्ब्थ्यां परिख्च्य यै । निगन्यमाशः पार्थन ष्णो 

रा{जौवश्लोचनः ॥ ६७ ॥ जगाम चेनमादाय वेगेन पुरुप्न तमः । 

पार्थस्तु विष्टभ्य वदै चर्यौ परवरा ॥ ६८ ॥ निजग्राद् 

मौके कथद्धिद्धयमे परे! तत एनमुवा चान्तः क्रोधपय्यौ- 

कले्चणम् ॥ &< ॥ निश्वसन्तं यथा नागमजुंनः प्रणय क्तख 
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निवत्तख मद्ावादो नाकृतं कत्तमहसि ॥ ०० ॥ य्या कथितं 
पूव न योत्स्यामौति केए्व । भिष्यावारौति लोकास्तं कथयि- 

न्ति माधव ॥ ७९॥ ममेष्रभारः सर्वौ दि उनिष्यामि पिता- 

मदम्! शपे केशव शसेण सूत्येन सुकृतेन च ॥ ७२॥ अन्तं 
चथा गमिष्यामि वणां चतुसखदन । अदव पश्ड दुष पाल्- 
मानं महारथम् ॥ ७२ ॥ तारापतिमिवापूखंमन्तमाक्ते यदटच्छया । 

माधवस्तु वचः श्रुला फाल्गुनस्य महालनः ॥ ४ ॥ श्रकि्धि- 

दुक्ञा सक्रोध अआरस्रोद रथं पुनः। तौ रथस्धौ नरव्याघ्रौ 
मौष्रः शान्तनवः पुनः ॥ ७५ ॥ ववं पररवधण मेषो तष्टा 

इवाचलम् । प्राणानादत्त वोधानां पिता देवव्रतस्तव ॥ ०६ ॥ 

गमद्विभिरिवादिल्यसतजांसि शिशिराद्यधे। यथा कुखणां सेन्यानि 

वमच्ल युधि पाण्डवाः ॥ ७ ॥ तथा पार्डवसैन्यानि वभच्त् 
युधि ते पिता 1 इति विदरतसेन्यास्तु निर्त्मादा विचेतसः ॥ ७८ ॥ 
मध्यं गतभिवादिद्यं प्रतपन्तं खतेजसा। ते वध्यमाना भौं 
शतशराऽथ सदस्लशएः॥ < ॥ निरोत्तितु' न शेकुस्ते मौप्- 
मप्रतिमं रणं। कुर्वाणं सभरे कर्माखतिमानुषविक्रमम् ॥ ८० ॥ 
वोक्ताञचङ्रु मंदार पाण्डवा भयपीड्ताः । तथा पाण्डव- 
सेन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ॥ ८\॥ त्रातारं नाध्यगच्छन्त 
गावः पगता दव। पिपौलिका इव न्तुखा दुवला वलिनां 
रणे ॥ ८२ ॥ महारथं भारत दुष्पुकस्पं एरोर्मिंणं प्रतपन्त 
नरेन्दरान्। भो न शेकुः प्रतिवौचितं ते शरा्चिषरं सूधमिवा- 
तपन्तम् ॥८३॥ बिखदुतस्तस्य तु पाण्डकेनामस्तं जगामाथ 
सदस्तरश्मिः। ततो वलानां अमकष्ितानां मनोऽवद्ार' प्रति- 
सम्बभूव ॥ ८६ ॥ 

दति भौखपवंणि भौष्वधप्मैणि नवमदिवसयुद्धसमाप्तौ 
सप्राधिकश्तोऽध्यायः॥ ५०७ ॥ 
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स्य उवाच! युध्यतामेव तेषान्तु भास्छरेऽस्लमुपागते। 

सन्धां सममवद्धोरा नापश्याम तती रणम् ॥९॥ ततो युधि- 
छिरो राजा सन्धां सन्दश्च भारत । वध्यमानञ्च भौ ण 

व्यक्लास्तं मयविद्धलम् ॥ २॥ सखसेनञ्च परावत्तं पलायनपरा- 
याम्! भोष्पद्ध युधिसंरव्यं पौड़यन्तं मदारथम् ॥३॥ सोम- 
काश्च जितान् दद्रा मिर्त्ादहान् महारथान् ¦ चिन्तयिला तती 

राजा बवदहारमचोदयत् ॥ £ ॥ ततोऽवद्धार चैन्यानां वप्र राजा 

थुधिषिरः। तथैव तव सैन्यानाम वहारो चभरचद्ा ॥ ५॥ ततो- 

४वद्दारं सैन्यानां कृला तत्र मदारयाः। न्यविग्न्त क्स्य 

सङ्गमे क्षतविक्षताः ॥ & ॥ भौष्मस्य समरे कमं चिन्तयिल्ा तु 

पारुडवाः। नालभन्त ततः शान्तिं भौखवाणप्रपीद्डिताः ॥ ० ॥ 
भोप्ोऽपि समरे जिला पाण्डवान् सखर्च्लयान् । पूज्यमाम- 
स्तव सुतैन्यमानख भारत॥८॥ न्यविश्त् कुरस्भिः खाद 

षटरपैः समन्ततः। ततो रालिः समभवत् सबेखूतप्रमोदिमौ 
॥०॥ तस्िन् रातिमुखे घोरे पाण्डवा चण्िभिः रु । स्ष््न- 

याश्च दुराधष मन्ताय समुपाविश्रन् ॥९०॥ श्रानिःखेयसं 
स्व प्रा्रकालं मदहावलाः। मन्दयामासुरव्यय्रा मन्वनिखय- 

कोव्द्दिः॥९१॥ ततो युधिष्ठिरो राजा मन्वयलला चिर नृप) 

वासुदेवं ससुदौच्य वचनच्यदमादरटे ॥२२॥ कृष्ण पश्य मदा- 

त्मानं भौष्मसुग्रपराक्रमम् । गजं नलवमानौव विद्न्तं व्ल मम 
५१२॥ न ततेन महातमानमुत्रदहामो निरो्ितुम्। सेखद्य- 

मानं सैन्येषु प्रतर मिव पावकम् ॥ ९६४॥ यथा घोरो मदडानाग- 

स्तच्चको तै विष्मेलुपः। तथा भौमो रथो क्र.दस्तौच्छपस्तः 
प्रतापवान् ॥ १५॥ गटडोतचापः समरे प्रसुञ्चन्निशितान् शरान् । 

क्यो जेतु यमःक्र्द्धो वच्रपाणिख देवराट् ॥ ९६॥ वस्णः 

पार्ग्बापि.सगदो वा धनेश्वरः! नतुभौसः सुसक्रद्ोजेतु 

६० भी 
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द्यो मदहाद्वे ॥ ९० ॥ सोऽहमेवं गमे कृष्ण निममनः शोक- 

सागरे! श्रल्नो बुिदौवल्यात् मौसमासाद्य संयुगे ॥ ९८ ॥ 

वनं यास्यामि दुरं खयो भे ततर पै गतम् । न ुद' रोधे ण 
हन्ति भौपोदिनः सदा ॥१८॥ यथा प्रज्वलितं वङ्गं पतङ्ः 

समभिद्रवन् । एकतो खल्युमभ्य ति तथादं भौमौ चिर्वान् ॥२०॥ 

यं नौतोऽस्ि वाब्शंय राज्यहेतोः पराक्रमी । आातरयैव मे 
शूराः सायकैश पपोड्ताः॥ २९ ॥ मत्कृते भाटसौदार्हा- 
द्राल्यभरष्टा वनं गवाः। परिक्लिष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधु- 

छदन ॥२२॥ शौवितं बह्धमन्येऽ्॑ वितं छद दुर्लमम् । 
जौवितस्याद्य रेषे च चरिष्ये धमं मुत्तमम् ॥ २२॥ यदि तेऽद- 

मवय्माद्यो भाभिः खद कैश्व | सखधमश्याविरोषेन हितं व्यार 
कैप्रव ॥ २६४१५ एतत् शरुल्ा वचस्तस्य कासर्यादद्धविस्तरम्। 

मद्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम् ॥ २५॥ धमं पुतं 
विषादंलवंमा कृथाः सत्यसङ्र । चस्य ते भ्नातरः शूरा दुक्लयाः 

अतुखदनाः॥ २६ ॥ अजनो भौमशेनश्च वायुगिसमतेजसौ ! 
भाद्रौएतौ च विक्रान्तो लिदशणानाभमिवेष्ठरौ ॥२०॥ माञ्चापि 

यड सोौद्ादात् योत्स्ये भौम ण पाण्डव । तत्प्रयुक्तो म्ा- 

राज किंन कुथां मद्धादवे॥ २८॥ हनिष्यामि रणे भमोभ- 
-माह्ल्व एरषषभम् । पणथ्डतां धाततरष्टराणां यदि नेच्छति 
-फ़राल्गुनः ॥ २९.) यदि सोष्म च्ट्ते वौर जय पश्यसि पारव ! 

न्तासनेधकरथेना दय कुस" पितामहम् ॥ ३० ॥ पश्यमे विक्रमं 

राजन् मदेन्द्रस्येव संयुगे । विमुञ्चन्तं मदा खाणि पातयिष्यामि 

तं रथात् ॥ ३१ ॥ चः एतः पाण्डपुत्राणां मच्छतुः स न संण्यः। 
मदथां भवदीया धे चै मदौयास्तैव ते ॥ २२ ॥ तव भराता मम् 

सखा सम्बन्धौ शिष्य एष च । मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गु- 
नाथं मद्धोपते ॥ २२॥ एष चापि नरव्याघ्रो मत्ङते जीवितं 
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द्यजेत् । एष नः समयस्तात तार्थेम परस्यरम् ॥३९६॥ स 
मां निञङ्च्च राजेन्द्र यथा योद्धा मवाम्यदम् । प्रतिक्नातसुप- 

रव्य यत्तत् पार्थेन पूर्वतः ॥ ३५ ॥ घातयिष्यामि गाङ् यमिति 
लोकस्य सन्निषौ। परिरच्यमिदं तावत् वचः पाथस्य धौमतः 
॥ २६ ॥ अतुक्ञातन्तु पाथन मया काथ्थमसंएयम्। अथ वा 

फाल्मुनस्येष भारः परिभितो रणे ॥२०॥ सनिति खङ्भे 

भौष्प' परपुरच्ञयम् । अपत्यम क्रयादि र्णे पार्थः समुदयतः 

॥३८॥ च्िर्षान् वा ससुदु्तान् सहितान् देत्यदानयै ; । 

निदन्यादजंनः सद्धय किमु भौस' नराधिप ॥३९॥ विपरौतो 
महावौर्य्यौ गतरुलोऽल्यचैतनः। भौष्सः शान्तनवो नूनं कत्तव्य 

नावतुच्यते ॥ ४० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच ¦ एवभेतन्दावादहो यथा वदसि माधवं ¦ 

स्वि चेते न पर्य्याप्रास्तव वेगविधाररे ॥४१॥ नियतं समवाप्- 
स्यामि सवभमेतययेख्ितम् ! यश्यसे पुरुषव्याघ्र भवान् पन्ते 
व्यवस्ितः॥ ४२ ॥ सेन्द्रानपि रणे रेणन् जयेय जयतां वर। 

लया नाथेन गोविन्द् किसु भौमः महारथम् ॥७३॥ नतु 

लामनृतं कन्तसुद्छ हे खात्गौरवात्। अयोध्यमानः सादाथ्यं 
यथोक्तं कर् माधव ॥ ६६ ॥ समनस्तु जरतः कशिन्मम मोपया 

संयुगे। मन्लयिष्ये तवाथाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ६५ ॥ 

दुर्योधनार्थं योत्स्यामि सत्यमेतदिति प्रभो । सहि राज्यस्य 
भे दाता मन्त्स्यैव च माधव ॥ ४६॥ तस्राहेषत्रतं भूयो बधो- 
पायाथमादमनः। भवद्धिः सद्धिताः खं प्रान मधुसूटन ॥8०॥ 
ते वयं सहिता गला भमोष्ममाशु नरोत्तमम् । न चिरात् सर्वे 

वाष्णय मन्तं पृच्छाम कौरवम् ॥8०॥ स वच्यति दितं बाक्यं 
सत्यमस्मान् जनादहदैन। यथा च वच्यते कष्ण तथा कताख्ि 

संयुगे ॥ 8९॥ स नो जयस्य दाता स्याल्मन्वस्य च दृढव्रत 
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वालाः पित्रा विरीनाश्च वेन सम्वद्खिता वयम्॥९०॥ तच्ैत् 

पितामददं चद इन्तुमिच्छामि माधव ! पितुः प्ितिरमिषट्ध 

धिगस्तु लवजोभिकाम् ॥ ११ ॥ 

सद्य उवा । ततोऽब्रवौन्मदहाराज वारणीयः कुरुनन्दनम् । 

रोचते मे मदाप्राज्न राजेन्द्र तव भाषितम् ॥५२¶ रैवनत्रतः 

छरती मौष्मः प्रदवितेनापि निदैदेत्। गम्यतां ख वधोपायः प्रष्टुं 

श्रागरगासुतम् ॥ ५२ ॥ वक्तमति सल्यं स लया पृष्टो विशेषतः । 
ते वयं तत्र गच्छामः प्रष्टु कुर्पितामदम् ॥ ५४॥ गला एन्त- 

भवं ठङ' मन्तं पृच्छाम भाएत। सुनो दस्यति मन्तं यतेन 

योलयामद्े परान् ॥ ५५ ॥ एवमामन्त्या ते वौरा पार्डवाः 

याण्डपूर्वजम् । जग्मुस्ते सिताः सवं वासुदेवञ्च वौय्धैवान् ॥५६॥ 

विसुक्तवस्तकवचा भौस्नस्य सदनं प्रति। प्रविश्यच तदा मोषं 

भिरोभिः प्रतिपेदिरे ॥ ५० ॥ प्रूजयन्तो महाराज पाण्डवा 

भरतर्षभम् । प्रणम्य शिरसा वैनं भी शररामभ्ययुः ॥ १८ 

तासुवाच मदाबाद्धमीसः कुर्पितामद्ः। खागतं तव वार्ष्णीय 

खागतन्ते घमच््य ॥ ५९ ॥ सखागतं धर्मरालाय मीमाय यमयो- 

सथा! किं वा काय्य करोम्यद्य युसाकं प्रीतिवद्चनम् ॥ ६० ॥ 
सर्वात्मनापि कत्ता यदपि स्यात् सुदुष्करम् । तथा ब्रुवाणं 
गाङ्यं प्रौतिभुक्तं एनः एनः ॥ &१९॥ उवाच राजा दौनाता 

भ्रोतिगुक्तमिदं वचः। कथं जधेम सवन्न कथं राज्यं लभेमद्ि 

\&२॥ प्रजानां सद्धगयो न स्यात् कथं तन्न वद् प्रभो । भवान् 

दिनो वधोपायं व्रवौतु खयमात्मनः॥ &२॥ भवन्तं समरे 

बौर विषद्धेम कर्थं वयम्। नदहिते सूच्छमप्यस्ति रन्ध कुस्- 

पितामद्ध ॥ &£ ॥ मरडकतेनैव धनुषा टश्यसे संयुगे सदा। 

भराद्दानं सन्दधानं विकर्षन्तं घलुन च ॥ ६१ ॥ पश्यामस्वा 
म्टाबाद्टो रथे शूशमिवापरम् रथाश्वनरनागानां हन्तारं 
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परवोर हन् ॥ && ॥ कोऽथ चोत्सदते जेतु" लां पुमान् भरतषभ । 

वषेता शरवषणि संयुगे त्रै्सं कृतम् ॥ ६ ॥ चयं नौतादि 

एतना संयुगे महतौ मम। यथा युधि जधेम लां यथा राच्चं 
भवन्मम ॥ &८॥ मम सन्यस्य च च्चेमं तन्म ब्रूहि पिताम। 

ततोऽब्रवौच्छान्तनवः पाण्डवान् पाण्डपूवेजः ॥ ५९ ॥ न कथचन 
कौन्तेय मयि जौवति संयुगै। जयो मवति सर्वज्ञ सत्यमेतदू- 

न्रवोमि ते ॥०॥ नि्निते मयि युद्धन रणं जेष्यथ पार्डवाः। 

चिप्रं मयि प्रडरध्वं यदौच्छध रसो जयम् ॥ ०९ ॥ अनुजानामि 

वः पाथः प्रहरध्वं यथासुखम् एवं हि सुकृतं मन्ये भवतां 

विदितोऽस्मरवदहम् । इते मयि तं खव तस्मादेवं विधीयताम् १२॥ 

भुधिष्ठिर उवाच । ब्रूहि तस्रादुपायन बथाभुद्धं जधै- 
मदह्ि। भवन्तं खमरे क्र. दण्डहस्तमिवान्तकम् ॥ ०२ ॥ क्यो 
वच्धरो जेतु वसूणोऽय यमस्तथा। न भवान् समरे शक्यः 

सेन्द्रि खुरासरैः ॥ ०8 ॥ 

भोपर खवाच। सल्यमेतब्मदहावाद्ो यथा वदसि पाण्डव । 

नादं जेतु ररे क्यः शेन्देरपि सुरासुर; ॥.०५॥ आन्तरस्ती 

रणे यत्तो रदौतवरकामुकः। ततो मां न्यस्तश्सवं तु एते 
न्यु महारथाः ॥ ०& ॥ निक्िप्तमस्त्े पतिते विख्लस्तकवचध्वजे । 
द्रवमाणे च भीते च तवाजौति च वादिनि॥ ७॥ दख्ियां ` 

स्लीनामधेये च विकक्ते चैकुत्रिणि। अप्रशस्ते नरे चैवन युद 

रोचति मम ॥ °्८॥ ददं मे णु राजेन्द्र सङ्कलः पूरये चिन्तितम् । 
अमङ्गल्यघ्वजं दृष्टा न युध्येयं कदाचन ॥ अ ॥ य एष द्रुपदौ 

राजस्तव सैन्ये महारथः । भिखण्डे समरामरषी शूरश्च समिति 

चछ्रयः॥ ८० ॥ यथयाभव्रच्च स्तौ पूव पश्चात् पुं समागतः। 
जानन्ति च भवन्तोऽपि सवेमेतव्यथातथम् ॥ ८९ ॥ अजुनः समरे 
शूरः एरस्कत्य शिखण्डिनम् । माभेव विशिखेस्तौच्छेरभिद्रवतु 
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दंशितः ॥ ८२ ॥ ग्रमङ्गलष्वजे तिन् स्तौपूवि च विषेषतः। नः 
प्रदत्तममोष्यामि ख्डोतेषुः कथञ्चन ॥८२॥ तदस्तर समासाय 
पारडवो मां धनच्नयः। भर घातयतु दिप्रं समन्तात भरतप्रंम 

॥८९॥ नतं प्र्यामि लोकैषठं मां हन्यात् यः समुदयतम् । ऋति 

क्ष्णा्महाभागात् पार्डवाडा धनच्नयात् ॥ ८५ ॥ एष तस्मात् 

एरोधाय कञ्चिदन्यं ममाग्रतः! आत्तश्स्तो रणे यत्तो शरौत- 
वरकामुकः॥ ८६॥ मां पातयतु बौमल्युरेवं तव जयो धरुबः। 
एतत् कुसष्व राजेनद्र यथोक्तं मम सुव्रत । सङ्गमे षातरषषटर 
न्याः स्वान् खमागतान् ॥ ८७ ॥ 

सुच्छय उवाच! ते तुक्ञालला ततः पार्था जग्मुः खशिविर 
प्रति। अभिवादय महालनं भौं कुस्पितामद्म् ॥८्८॥ 

लथोक्तवति गाङ्गे परलोकाय दौक्तिते। गर्जुनो दुःखसन्तप्रः 

सब्रौडमिदमव्रवौद ॥८९॥ गुरुणा कुरुल न कतप्रन्नेन धौमता । 
पितामद्ेन सङमे कथं योद्धासि माधव ॥ ८० ॥ त्रौडता दहि 
मया वाख्धे बासुदेव महहामनाः। रपांशुखूषितगातंण मदात्मा 

कलुषोकरतः ॥ <१९॥ वस्याहमधिर्द्याङ्गं वालः किल गदाग्रज । 
तातति्यवोच पितर' पितुः पाण्डोमंदहातलनः ॥ <२॥ नादं तात- 
स्तव पितुस्तातोऽसि तव मारत। दृति मामनब्रवौदास्ये यः ख 

वध्यः कथं मया॥ <३२॥ कामं वध्यतु सैन्यं मे नादं योतृस्ये 
मद्ाकलना। जयो वधो वामे श्रूयात् कथंवा कृश मन्यसे ॥२४॥ 

तासुदैव उवाच! प्रतिन्नाय वधं जिष्णो पररा भौष्स्य 

संयुग । चतधमंख्ितः पाथैः कथं नेनं दनियसि ॥ ०५ ॥ 
पातनं रथात् पाथं त्रियं गुदुर्मदम् । नाल युधि गाङ्ग यं 
विजयस्ते सविष्यति ॥ ९& ॥ दृष्टमेतत् एुरा दर्म भिष्यति यम- 

तयम् । यद्ष्टं हि एर पाथं तत्तथा न तदन्यथा ॥ ९७ ॥ न 
दि भौद्य दुराधष व्यात्ताननमिवान्तकम्! लदन्यः पक्यात् 
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यीच् मपि वच्रधरः खयम् ॥ ९८ ॥ जदि भौए' स्थिरो भूल 

शणु चेदं वचो मम। यथोवाच पुरा शक्र महादुदिद्धंरसखतिः 

॥ << ॥ ज्यायां समपि चेत् छद गुरीरपि समन्वितम् अत 

तायिनमायान्तं न्यात् घातकमात्मनः॥ १०० ॥ शाश्वतोऽयं 

स्थितो धर्मः ततियाखं घनच्य । योडव्य' रत्तितव्यद्च प्र्टव्य- 
स्खालुसयिभिः॥ ५०१) 

अज्जन उवाच। पिखण्डो निधनं कृष्ण भौष्पस्य भकं 
ध्रुवम् । दष्रौव दि सुदा भौः पाञ्चाद्यं विनिवत्तते ॥ १०२ ॥ 
ते वयं प्रसुखे तस्य एुरस्कत्य शिखण्डिनम् । गाङ्ग यं पातयिष्याम 
उपाथेनेति मे मतिः ॥ १०२ ॥ पहमन्यान्महेष्वासान् वारयि- 

ष्यामि सायक्षैः। शिखण्ड्यपि युधां खष्ठं भौखभेवाभियोधधेत् 
४॥९०५॥ श्युतं हि करुमुखयस्य नादं न्यां शखिर्डिनम्। 

कन्य छेषा पुरा भूता परुषः समपद्यत ॥ १०५ ॥ इत्येवं निश्चयं 
क्रल्ा पाण्डवाः सद्माधवाः।! अनुमान्य महालानं प्रयथुद्धं ् ट- 
मानसाः ॥ १०६ ॥ 

दूति मौष्पर्वणि भीष्मवधपवणि नवमदिवसादहारत्रोमन्ते 
अषटटाधिकश्तोऽधायः॥ १० ॥ 

्तराष्ट उवाच! कथं श्रिखिण्डौ गाङ् यमभ्यवत्तत सथुगे 1 
पाण्डवां ञ्च कथं मौसस्तक्रमाचच्तु सष्लय ॥ ९ ॥ 

सष्लय उवाच । ततस्तं पार्डवाः स्व सूख्धस्योटयनं प्रति ! 
ताडमानास मेरौषु सदङ् ष्वामकेषठु च॥२॥ ध्रायत्सुदधि- 
कर्ष जलजेषु खमन्ततः । शिखण्डिनं एुरसख्कलत्य निर्याताः पाण्डवा 

युधि॥२॥ कृला व्यहं मन्चाराज रुवेशत्रनिवदेणम् । शिखण्डे 
सर्व सैन्यानामग्र आसौदि्टाभ्पते ॥ ४ ॥ चक्ररत्तौ ततस्तस्य भौम 
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सेनधनच्नयौ । पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रशरैव वीश्धवान् ॥ ५॥ 

सात्यकिन्ेकितानश्च तेषां गोप्रा महारथः। धष्टयुन्नस्ततः पश्चात् 
पाञ्चाद्यैरभिरच्चितः॥ ६ ॥ ततो युधिष्टिरो राजा यमाभ्यां 

सहितः प्रमुः । प्रययौ सिंहनादेन नादयन् मरतप्रम॥ ॥ 

विराटस्तु ततः पश्चात् खेन रेन्येन संतः! द्रुपदश्च मदावादो 

ततः पथादुपाद्रवत् ॥ द ॥ कैकेया श्नातरः पञ्च शृष्टकेतुख वोश्य- 
वान् । जघनं पाल्लयामासुः प र्डरैन्यस्य भारत ॥८॥ एवं 

व्य च्च महासेन्यं पाण्डवास्तव वाह्िनौम् । अभ्यद्रवन्त सङ्गमे 

व्यक्ता जौोवितमालनः॥ ९०॥ तथेव कुरवो राजन् भोप् कृता 

लदहारथम् । स्वेतः सवस न्यानां प्रययुः पाण्डवान् पति ॥ १९ ॥ 

पतर स्तव दुराधर्षो रक्षितः सुमहावलंः। ततो द्रोणो मरैष्वासः 
पतश्चास्य महावलः ॥ १२ ॥ भगदत्तस्ततः पथ्चाटजानोकैनं 

खंततः। कृपश्च कृतवमा च भगदत्तमनुव्रतौ ॥ ९२३ ॥ काम्बोज- 

राजो बलवान् ततः पश्चात् सुदत्तिखः। मागधश्च जयत्सेनः 

सौवलश्च वहलः ॥ १४॥ तयेवान्ये महेष्वासाः सुपमंप्रमुखा 

ठृपाः। जघनं पालयामासुस् प सेन्धस्य भारत ॥ १५॥ दिवसे 
दिवस प्रापे भौमः एन्तनवो युधि । आसरानकरोदूयहान् 

पिंगाचानथ राक्षसान् ॥१६॥ ततः प्रववते युद्ध तव तेषाञ्च 

भारत। अन्योऽन्यं निन्नतां राजन् यमराष्टुविवद्वनम् ॥ १७॥ 

अजलंनप्रमुखाः पाथाः एुरस्छल्य शिखण्डिनम् । भौ युद्ध ऽभ्य- 

वत्तन्त किरन्तो विविधान् शरान् ॥१८॥ तत्र भारत भौमेन 
ताड्तास्तावकाः परः! र्धिरौषपरिकिन्नाः परलोकं यथु- 

स्तदा ॥१८॥ नकुलः सष्हरे्वञ्च सात्यकिश्च मद्ारथः। तव 

सन्य समासाय पोड़यामासुरोजसा॥ २० ॥ ते बध्यमानाः 
समरे तावका भरतषम। नाशक्लन् वारयितुः पाण्डवानां 
-मददलम् ॥ २९ ॥ ततस्तत्तावकं सेन्यं वध्यमानं समन्ततः! 
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सम्याहृपटुदप दिषः काल्यमानं मद्वारथैः॥ २२ ॥ त्रातारं 
नाध्यगच्छन्त तावका मरतर्षम । वध्यमानाः शितैर्वारैः पाण्डरैः 

खड शच्यै: ॥ २२ ॥ 

छतरष्टुउवाच। पौडवमानं बलं दद्न पाथ॑मौँसः परा- 

क्रमौ । यद्का्षौँद्रणे त्रुदस्तन्ममाचनच्लु सच््नय॥ २8 ॥ कथं 
वा पाण्डवान् युधं पल्यु्धातः परन्तपः। विनिश्नन् सोमकान् 
बौरस्तदाचच्चु ममानघ ॥ २५॥ 

सच्व उवाच । ग्राचक्ते ते महाराज यदकार्षौत् पिता 
तव। पौड्ते तव एतस्य सैन्ये पाण्डवर्च््यरैः ॥ २६॥ प्रद्ष्ट- 
मनसः शूराः पाण्डवाः पार्ड पूवं जम् । अभ्यवत्तन्त निघ्रन्तस्त 
त्रस्य वादिनौम् ॥ २७ ॥ तं विनाशं मनुख्ेन्द्र नरवाररवाजि- 
नाम्। नाख्ष्यत तदा भौमः रैन्यघातं रणे परः॥र८॥ स 
पार्डवान् महेष्वासः पाञ्चालाश्ैव रुच्छयान् । नारातैरवत्दन्तैशच 
भितैरच््रलिकैस्तथा ॥ २९ ॥ ग्भ्यवर्षत दुैरपस्यक्ता जौवित- 
सात्नः। स पार्डवानां प्रवरान् पञ्च राजन् महारथान् ॥३०॥ 

प्रस्त मस्त रणे यत्तान् वारयामाख सायकैः! नानापसवासख- 

वषेस्तान् वीर््यामषप्रवेगितैः ॥ २१ ॥ निजने समरे क्रो 

हस्त्यश्वं चानितं बद्ध । रथिनो घातयव्राजन् रथेभ्यः पुरुष्रपभः 

॥ ३२॥ सादिनश्राश्वप्ृष्टेभ्यः पदात समागतान्। गजा- 
रोहान् गजेभ्यश्च परेषां विदधड्धयम् ॥ २२॥ तमेकं समरे सौं 

रमाण महारथम् । पाण्डवाः समवच्तन्त॒वज्रस्तमिवासुरः 

॥२७॥ शक्राशनिरुमसखान् विसुद्धन्निशितान् शरान् । दि 

दश्यत स्वासु घोरं सन्धारयन् वपुः ॥ ३५ ॥ मण्डलौभ्रतभेवास्य 

नित्य घनुरदश्यत । सङ्गामे युध्यमानस्य शक्रचापोपमं महत् ॥२६॥ 
तंदुष्ठा समरे कर्म पुतास्तव विशणाम्पते। -विख्मयं परमं गला 
पितामष्ठमपूजयन ॥ ३७ ॥ पाथा विमनसो भूरा गरैचन्त पितरं 

8९ भौ 



३२.० अष्टाभारतम् । 

तव} युध्यमानं मद्ाश्रूरं विप्रचित्तिमिवामराः॥२८॥ नं चैनं 

बरयामासर्व्यात्ताननमिवान्तकम् । दण्सेऽखनिं सङ्गमे रथा- 
नकं शिखण्डिनः ॥ २८ ॥ अदडदन्निधितैर्वाणेः कष्णवतव कान- 
नम्। तं शिखण्डी तिभिर्वारैरमभ्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥ 8० ॥ 

्ापौविषमिव क्रु" कालद्ष्टमिवान्तकम्। स तेनातिशशं विद्धः 
प्रच्य भपमः शिखण्डिनम् ॥ ४१ ॥ अनिच्छन्िव संकर्.ढः प्रदस- 
न्ुदिमव्रवौत् । काममभ्यस वा मावान लां योत्स्ये कथच्चन 
॥७२॥ यवद्िलंकृता धात्रा रेव डि लं शरिखर्डिनौ। तस्य 

तदटचनं शला शिखण्डी क्रोधम्रूच्छ्ितः॥ 8२३॥ उवाच भीष्य 
समरे खक्कणौ परिसंलिदन्। जानामि लां महावादो चति- 

याणां ्यङ्करम् ॥ ४४ ॥ मया श्ुतच्चते युद जामदमेयन चैव 
डि) दिव्थश्चते प्रभावोऽयं मया च वद्कशः श्रुतः ४५॥ जान- 

लपि प्रभावन्ते योतस्येऽयाद्दं बया रुह । पाण्डवानां परियं 
कुर्न्नाकनश्च परन्तप 18६॥ रय लां योधयिष्यामि रणे 
एरुषखत्तम 1 धरवच्च लां निष्यामि पे सुल्येन तेऽग्रतः ॥ 8$ ॥ 

एतच्छ ला च मदाक्यं यत् कल्यं ॑तत् समाचर । काममभ्यस वा 
मावान् मे जोवन् विमोच्यसे। सु्ष्टः क्रियतां मोस लोकोऽयं 

समितिच्छय ॥ 8य्॥ 

सच््रय उवाच । एवमुक्ता ततो म्प पञ्चभिनतपवभिः। 
अविध्यत रण भौष्मं सुतुन्नं वाक्यसायकैः ॥ ६२ ॥ तस्य तहचनं 

श्युला सव्यराचौ मद्ारथः। कालोऽयमिति सुञ्धिन् णिखर्डिन- 

मचोद्यत् ॥ ५०॥ श्रद्ं लामलुयोत्स्यामि परान् विद्रावयन् 

रः। अभिद्रव सुखंरव्यो मोस भौमपराक्रमम् ॥१५९॥न दहि 

ते संयु पोडां एवय कन्तु मद्ावल । तस्रादद्य महावादो यत्तो 
भोखमभिद्रव॥ ५२) अदला समरे भोपर यदि यास्यसि 

मारिष । अव्हास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सुद्ध ॥ ५२ ॥ 



` भीप्मपन्वं } ६२१ 

नावद्दास्या वयं कीर भवेम परमादवे। तथा कुर् रणे यत्न 

खाधयसख पितामद्दम् ॥ ५8॥ दन्ते रत्तणं युद्ध करिष्यामि 

मरावल । वारयन् रथिनः सर्वान् साधयिता पितामदम् ॥ ५५ ।४ 

द्ोणद्च द्रौणएवद्च कृपश्चाथ सुयोधनम् । चित्रसेनं विकखञ्च 

सैन्धवञ्च जयद्रथम् ॥ ५६ ॥ विन्दालुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च 

सुदटच्तिणम्! भगदत्तं तथा शूर मागध महावलम् ॥५०॥ 

सौमदत्तिं तथा शूरमाष्यश्कङ्गि्च रात्तखम्। त्रिगत्तराजच्च रणे 

स्ट सर्द्म॑हारयैः #५८॥ शअदहमावार विष्यामि वेलेव मकरा- 

लयम् । कुद्ध"ख खदधितान् सर्वान् युध्यमानान् मद्टावलान् । श्र 

निवारविष्यामि साधय पितामहम् ॥ ५९ ॥ 

दूति भौैष्मपर्वणि भौष्वधपवगि दण्मदिवसथुखारस् भौस- 
श्खिर्डिप्रलापै मवाधिकशतोऽध्यायः ॥ ९०९. ॥ 

श्चतराष्टउवाच। कथं श्िखण्डौ गाङ्घेयमभ्यधावत् पिता- 

म्म् । पाद्धाख्यः समरे क्रदो धरमालानं यतव्रतम् ॥१॥ के- 
ऽरत्तन् पार्डव!नके श्खिर्डिनिमुदायुघाः। लरमाणास्त्ररा- 
काले लिगौषन्तो मद्ारथाः॥२॥ कथं शान्तनवो भीष्मः स 

तिन् दशमेऽहनि । अयुध्यत मदहावोय्यः पाण्डवैः सद ख्च्ञरयरः 

॥३॥ नरखष्याभि रणे मौषं प्रयुतं शिखण्डिनम्! कञचिन्त 
रथमङ्गेऽस्य धतुवांशौशदस्यतः ॥ ४॥ 

सच््ञय उवाच । नाशौय्येत धनुखास्य रथभङ्गे न चाप्यभूत् । 

युध्यमानस्य सङ्गमे भौसस्य भरतषम॥५॥ निन्नतः समरे 
तन् रः सन्नतपर्वभिः! अनेकग्तसादसरास्तावकानां मडा- 

रथाः ॥६॥ तथा दन्तिगणा राजन् हयायैव सुरुच्िताः। 

अभ्यवत्तन्त युद्धाय परस्त्य पितामद्म् ॥ॐ॥ यथाप्रतिश्खं 



2२ महाभारतम् ॥ 

कौरव्य स चापि खमितिच्ञयः। पार्थानामकरोद्धीमः सततं 

खमितिन्ञयम् ॥ ८ ॥ युध्यमानं महेष्वासं विनिघ्नन्तं परान् श्रेः । 

पाञ्चालाः पार्पैः साच सर्दते नाभ्यघारयन् ॥ < ॥ दगमेऽदनि 

सम्पाठे ततस्तां रिएवाद्िनौम्। कौमाणां भितेरवागौः भत- 
भोऽथ सहस्रः ॥१०॥ न हि भौं महेष्वासं पाण्डवाः 

पार्ड्पूर्वजम् । श्रक्कवन् ररो जेतु" पाथ्स्तमिवान्तकम्॥ ११ ॥ 

्रथोपायान्नदाराज स्व्यणाचौ धनच््रयः। त्रासयन् रथिनः 

सर्वान् बोभल्सुरपराजितः ॥ १२ ॥ कंहवदयनदन्ु षै तुज्या 
विच्तिषन््ह्धः। श्ररोषान् विषश्जन् पार्य व्यचरत् कालवद्रणे 
॥१२॥ तस्य शव्टेन षिव्रस्तास्तावका भरतष्भ। सिंदस्येव 
खगा राजन् व्यद्रवन्त मद्ाभयात् ॥१६॥ जयन्तं पाण्डवं दृष्ट 

तत् सेन्यञ्चाभिपौडितम्। दुर््योषनस्ततो भीषामत्रवीत् मय- 
पोड्तः ॥ १५॥ एष पाण्डु एुतस्तात श्ेताप्वः कृष्णसारथिः । 
ददते मामकान् सर्वात कृष्णवदव काननम् ॥ १६ ॥ पथ्य 
सन्यानि गाङ्गय द्रवमाणानि सर्वश्रः। पाण्डवेन युधां ष्ठ काल्य- 
मानानि खथुगे ॥१७॥ यथा पश्ुगणान् पालः सङ्घालयति 
क्रानने। तथेदं मामक सैन्यं काल्यते ण्तरुताप्रन ॥ १८ ॥ धन्- 

चछछयभरर्म नं द्रवमाणद्च रुवतः। भौमोऽप्येवं दुराधर्षौ विद्रा 

वयति मे वलम् ॥१९॥ साद्यकिश्चेकितानञ्च माद्रौएलौ च 
पार्य । अभिमन्युः सुविक्रान्तो वादिनो द्रवते मम॥२०॥ 

शृष्टयुभ्नस्तया शूरो राचसश्च षटोक्तचः। व्यद्रावधेतां सदसा 
सेन्यं मम मह्ाररो ॥ २९॥ वध्यमानस्य सैन्यस्य स्दैरती्म्दा- 
रथैः! नान्याङ तिम्पपश्यामि स्थाने युद्ध च भारत ॥२२॥ 

ऋते लां एुस्घव्याघ्र टेवतुल्यपराक्रमम्। प्यीप्रोतु भवान् शैच्र 

पौडतानां गतिभेव ॥ २३॥ एवमुक्तो महाराज पिता टेव- 
व्रतस्तब । विन्तयिल्वा सुहत्तन्तु ला निश्चयमात्मनः ॥ २४॥ 



भौसपन्व । ३२३ 

तेव खन्धारयन् एतरमनव्रवीच्छान्तनोः सुतः । दुर्योधन विजानौदहि 
स्थिरो भरूला विशस्पते ॥२५॥ प्रूवैकालं तवमया प्रतिज्ञातं 
महाबल । त! दग्खदस्ाणि त्षत्रियाणां मदहात्सनाम् ॥ २६॥ 

सङ्ग गमादगपयातव्यभेतत् कमं ममाद्धिकम् । इति तत् कृतवां- 
खां यथोक्त भर तर्षम ॥ २०॥ अद चापि मत् कमं प्रकरिष्ये 
मद्धाव्लत। शद्ध वा निहतः ्रेष्ये हनिष्ये वादय पाडवान् ॥ २८॥ 

अद्यते एुस्षनव्धाघ्र पतिमोच्छे ऋणन्तव । भ्तुपिर्डकृते राजन् 

नितः पृतनासुखि ॥२९॥ द्रत्युक्ता मरतखष्ठत्षत्रियान् प्रवप- 
ञ्छरेः। आससाद दुराधर्षैः पाण्डवानामनौकिनौम् ॥ ३० ॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गं भरतषंम। चआ्ौविषमिव क्रु 
पाण्डवाः प्रत्यवारयन् ॥३२१९॥ दग्मेऽदनि भमौष्स्तु दप्यन् 
शक्तिमात्मनः । राजन् एतसदहस्राणि सोऽवधौत् कुरुनन्दन ॥३२॥ 

पाञ्चालानाच्ुयेखद्ा राजपुत्रा महारथाः । तेषानादत्त तेजांसि 

जलं सभ्य इवांशुभिः॥२२॥ दला दश्सदस्ताणि कुचराणां 

तरख्िनाम् । खारोदारां महाराज दयानाद्चायुतन्तथा ॥ २४ ॥ 

पर्थं श्रतसष्टस्रे च पद््ातानां नरोत्तमः। प्रजज्वाल रणे भौष्ो 

विधम इव पावकः ॥२५॥ न चैनं पार्डवेयानां के चिच्छेकु- 

निंरौचितम्। उत्तरं मागमास्याय तपन्तमिव भास्करम् ॥२६॥ 
ते पाण्डवेयाः समरे मद्धेष्वासेन पौड्ताः। वधाय्द्रवन् 
भौोपरं खच्याश्च महारयाः ॥ २० ॥ सथुध्यमानो वद्भिभौँसः 

ऋन्तनवस्तया । अवकीर्णो मदहाभेसः शैलो भेम रिवाच्रतः॥ ३२८५ 

एवस्तु तव गाङ्ग यं समन्तात् प्थ्थवारयत् । मत्या खेनवा साब 

ततो युदधमवन्तत ॥ २८ ॥ 

दति भौस्रपवंणि मोष्रयधप्वणि दुर्योधनभौषसंवारै 
दणधिकर्तोऽध्यायः॥ ११५० ॥ 



२२७ भद्ाभरतम् 

सच््रय उवाच । शरजनस्तु रणे राजन् टदा मौसस्य विक्र 
भमम्। रश्िखर्डिनमथोवाच समस्य दि पितामदम् ॥ ९ ॥ नं 

चापि भौस्रया कार्या मौसादद कथञ्चन । अ्रदमेनं धरसतीनच्छीः 
पातचिघे रथो तमात् ॥२॥ एवसुक्तस्तु पार्थन शिखरो भरतषभ । 
गभ्यद्र॑वत गाङ्ग यं शरुला पायंस्य भाषितम् ॥२॥ ध्ष्टदुस्हस्तथा 
राजन् सौभद्रश्च महारथः। ष्टावाद्भवतो मोषं श्रुला पाथेस्य 
भाषितम् ॥ 8 ॥ बविराटदूपदौ द्लौ कुन्तिमीजश्च र॑शरितः। 
"अभ्यद्रवत गाङ यं पुत्रस्य तव पश्यतः ॥५॥ नकुलः सदटेवश 

धरमराजय वौ्धवान्। तयेतराणि रन्यानि सर्वास्षेव विष्ण- 
ऋमरते॥ £ ॥ प्रत्युद्यथुसावकांश्च समेतान् तान् महारथान् । 

यथाश्क्ि यथोत्पादहं तने निगदतः णु ॥ ॐ ॥ चित्रसेनो 
महाराज चैकिलानं समभ्ययात्। भमौखप्रेपसुः रणे यन्तं दषं 
व्याप्रभिशुयंथा ॥ ८ ॥ धष्टयुम्त्ं महाराज सौसान्तिकसुपागतम् । 
लरमाणं रणं यत्तं कतवा न्यवारयत् ॥ < ॥ सभेमसेनं सुसं- 

क्रु" गाङ्ग चस्य वधैषिणम्! लरमाणो महाराज सौमदत्ति- 
न्यवारयत् ॥ १० ॥ तयैव नकुलं शूर किरन्तं सायकान् वहन् + 

विकर्णो वारयामास इच्छन् भोपस्यजोवितम् ॥ ९९॥ सद्व 

तथा राजन् चान्तं भौपररथं प्रति। वारयामास संक्रु्धः कृपः 
शारदतो भुधि॥१२॥ राक्षसं ्रुरकमांणं मैमसेनिं मदहावलम् 

भोसस्य निधनं प्रेप्सु दुम खोऽग्यद्रवदलौ ॥ १३ ॥ सात्यकिं समरे 
यान्तं तव पत्रो न्यबारयत्। अभिमन्यु महाराज यान्तं भोप्र- 
रथं प्रति ॥ १९8 ॥ सुदच्तिणो महाराज काम्बोजः प्रल्यवारयत् । 
विराटद्रुपदौ द्लौ समेतावरिमदैनौ ॥ ९९ ॥ अश्वल्ामा ततः 

्रद्धो वारयामास मारत। तथा पाण्डस॒तं च्येष्ं भौषस्य 
वघकाङ्कि्णम् ॥ १६ ॥ मारदाजो रणे यत्तो धम॑एुतमवारयत्। 
अजनं रभसं युं पर्छ द्य शिखण्डिनम् ॥ ९० ॥ भौ्प्रेषसुः 



भीप्पन्व ॥ ५२.५७ 

मष्टाराज भासयन्तं दिशो दरश! दुःणसनो महेष्वासो बारया- 

मास संयुगे ॥९८॥ अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महा- 

रथान् । भौष्रस्याभिसुखि यातान् वारयामासुर ष्टवे ॥ १९ ॥ 

ट्ट युम्नस्तु सैन्यानि प्रा्रो शंसतु पुनः एनः ! अभ्यद्रवत् सुसंरब्धे; 

भौषामेकं महारथः ॥ २० ॥ एषरोऽजनो रणे भौष्पं प्रयाति 
कुरुनन्दन । अभ्यद्रवत मासैष्ट भौषा डि प्राप्स्यते न वः॥ २९॥ 

जनं समरे योध, नोत्द्ेतापि वासबः। किसु भौषे रणे वीर) 
गतसखच्छोऽल्मजोवितः ॥ २२॥ इति सेनापतैः शुदा पाण्डवानां 

महारथाः । अभ्यद्रवन्त सुदृष्टा गाङ्ग यस्य रथस्पति॥ २२ ॥ 
आगच्छमानान् समरे वो्यौघान् प्रवलानिव। अवारयन्त सं- 
ष्टास्तावकाः एसप्रषंमाः ॥ २8 ॥ दुःशासनो मद्दाराज मयं 
त्यक्वा मदहारथः। भौमस्य जोवितामाड्गे धनच्यसुपाद्रवत् 

॥ २५॥ तयेव पाण्डवाः शरा गाङ्ग वस्य रयम्पृति ! अभ्यद्रवन्त 

सङ्गमे त॒व पुत्रान् महारथान् ॥ २६ ॥ तत्राङ्ध, तमपश्चाम चित 
रूपं विश्राम्यते। दु-सनर्थं प्राप्य यत् पार्थो नाभ्यवत्तत् 

॥२७॥ यथा वारयते वेला च्रुव्धतोयं माखंवम्। तयैव 

पण्ट्वं क्रद्धं तव युतो न्यवारयत् ॥स्८॥ उमौ तौ रथिनां 
यौष्ाबुभौ मारत दल्नयौ । उभौ चन्द्राकंख्टशौ कान्या दौप्तया 
च भारत ॥२९€॥ तथा तौ जातसंरश्मावन्योऽन्यवधकाङ््णो। 
खमौयतुर्मदहासङ्धय मयरक्रो यथया पुरा॥ ३० ॥ दुःशासनो 
मद्ाराज पाण्डवं विशि सिभिः। वासुदेव विंशत्या ताडया- 

मास सथुशे ॥ २९ ॥ ततोऽजनो जातमन्युरवीष्यं वोच्च पौड्- 
तम्। दुःशासनं एतेनाजौ नाराचानां रुमपेयत् ॥३२॥ ते 
तस्य कवचं भिचा पपुः शेणितमादवें । दुःशासनस्ततः क्रः 

पायै विव्याध पञ्चभिः ॥३२॥ ललाटे मरतखष्ट शरः सुनि- 

शितैसखिभिः। ललाटस्यैस्तु तैर्वारीः शुष्मे पाण्डवो रणे ॥ ३४ ॥ 



३२६ मद्ाभारतम् । 

यथा भेरमहाराज शध रव्य्थमुच्छरितेः। सोऽतिषिद्धो मरेष्वासः 

परेण तव धन्विना ॥ २५॥ व्यराजत रणे पाथः किंशुकः 

पुष्पवानिव । द्ुःषासनन्ततः क्रूदः पौड्यामास पाण्डवः ॥ २३६ ॥ 
्रकणौव सुसंक्रडो राद्धः पूरं निभाकरम्। पौड्यमानो बल- 
घतः एसतव विष्राश्यते ॥ २०७ ॥ विव्याध समरे पार्थे कङ्कपत्रः 

श्िलाश्ितैः। तस्य पाथो घतुञ्छिच्ला रथन्चास्य तिभिः श्रेः 

॥ इत ॥ भ्रतरैमौदिशिखान् घोरान् यमदण्डोपमान् वहन् । 

श्मप्राप्रानेव तान् बाणान् चिच्छेद तनयस्तव ॥ ३८ ॥ यतमानस्य 

पा्ेस्य तदद् तमिवासवत्। पाथ सुनिशितैर रोर विध्यत्तनय- 

स्तब ॥४०॥ ततः क्रो रणे पाथः एरान् सन्धाय कामुके । 

प्रेयास्गस समरे खसपुड्गन् शिलाशितान् ॥ ४९॥ न्यमच्लंसतं 

महाराज तस्य काथ मदालनः। यथा इंसा महारात तडागं 

प्राप्य मारत॥ ४२ पौडतश्रैव एतरसते पार्डबेन मदाना । 

हिला पाथं रणे तुखं भौसस्य रयमाव्रजत् ॥ ४३ ॥ अगाधे 

मघ्नतस्तस्य रौपो भोषोऽमवत्तदा । प्रतिलब्य ततः संज्ञां एत 

स्तव विणास्यते॥ ६8 ॥ अवारयत्ततः शूरो श्रय एव पराक्रमौ । 

शरेः सुनिभिते पाथं बथा तरं एरन्द्रः। निविभेद महाकायं 
विव्यथे नेव चाङनः॥ ४१ ॥ 

दरति भौष्मपर्वरि भ्रवधपवणि अ्रजुनदुःपासनसमागमे 
एकाद प्ाधिकश्तोऽध्यायः ॥ ९९९ ॥ 

[1 

सच््रय उवाच सात्यकिं दंशितं युद्ध भौषु7या्य् यतंभ्रणो ॥ 
्र्धशृद्धिर्मदेव्वासो वारयामास संयुगे ॥ ९॥ माधवस्तु सुसं- 

र दो राचसं नवभिः परैः! आजघान रणे राजन् प्रहसन्निव 
भारत ॥२॥ तद्चैव रात्तसो राजन् माधञं नवभिः ण्रः। 



स्तै्पन्वं । ३ रॐ 

अष््वामा राजेन्द्र संक्रबः शिनिपुङ्कवम् ॥ २ ॥ गेनेयः परसडनतु 

प्रेषयामास संयुगे । राचसाव सुसं्रुो माधवः परवौरदा॥8॥ 

ततो रत्तो मददावाद्धः रुल्यकिं ख्ल्यविक्रमे} विव्याध विश्खि- 

स्तीन्खः सिंदनादं ननाद च ॥५॥ माधवस्तु रणं विद्धो रात्त- 

सेन शशं तदा बवौथमालम्बया तेजसो जद्ास च ननाद् च 

॥&॥ भगदत्तस्ततः क्रुद्धो माधवं निशितैः श्ररः। ताड्या- 

माख समरे तीतैरिव महागजम् ॥ 9 ॥ विद्धा रात्तसं भच 

शैनेयो रथिनाम्बरः। प्रागच्यीतिषो विचिन्तेप शरान् सन्नत- 
पर्वणः ॥ ८॥# ततः प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य - नुः! 
चिच्छेद शितधारेण भल्लन कृतहस्तवत् ॥ < ॥ अथान्य दलु- 

रादाय वेगवत् परवीरा भगदत्तं र्यं क्र विव्याध 
निरतिः शरः॥१०॥ सोऽतिविद्धो अद्ेष्वासः खक्षणी प्ररि- 

संलिदन्। शक्तिं कनकवदूष्यमायसौ शरूषितां दृढाम् ॥ ९६; ॥ 

यमदण्डोपमां घोरां चिक्तेप परमाहवे! तामापतन्तों सुडहसा 

तस्य बाद्धवलेरिताम्॥ १२. ॥ सात्यकिः समरे राजन् दिधि 

चिच्छद खायकीः। वतः पपात सदसा मदो व इतप्रमा ॥१३॥ 

शक्ति विमिद्तां दृष्ट्रा एतस्तव विशस्पते मद्ता रथवेगेन 

वारयामास माधवम् ॥ १8 ॥ तथा परिव्रते दृष बाष्णयानां 
महारथम् । दुर्योधनो थगक्र्लो ातृन् खवातुवाच इ ॥ १५॥ 
तथा कस्त कौरव्या यथा वः सात्यको युधि। नजौवन् प्रति 

निर्याति मतोऽस्नात् रथब्रजात् ॥ १६ ॥ तस्मिन् इति र्तं 

मन्ये पाण्डवानां मदलम् । तयेति च वचस्तस्य परिणद्य मद्ा- 

रथाः ॥ ९७॥ रनयं योधयामाख्भीसस्य प्रमु तदा ! अभि- 
मन्य तदायान्तं मौसस्याभ्य् यतं रणं॥९८॥ काम्बोजराजजी 

बलवान् वारयामास संयुगे । ग्जनिनुपति विद्धा शरः सन्त्- 

पभिः॥१९॥ पनरव चतुःषष्ट्या राजन् विव्याघ तं कपम् । 

४२्भौ 



३२४ नमद(भरतम् । 

शुदत्तिणस्तु समरे नविव्याध पच्चभिः॥२०॥ सारथिच्धस्य 

नवभिरिच्छन् मौप्रस्य जौवितम्। तयुद्धमारौत् सुमदत्तयो- 
स्तत्र समागमे ॥ २९॥ यद्भ्यधावद्राङ्गयं शिखण्डी उतुकपं णः । 

बिराट्द्रूपदौ तद्लौ वारयन्तौ माचमम् ॥ २२॥ भौमस्य युधि 
खुरव्धावाद्रवन्तौ महारथो । श्रष्वत्यामा रणो क्रू लः रुमिया- 
द्थसत्तमः ४ २२॥ ततः प्रवते अड तयोस्तस्य च भारत् । 

दिराटो दथभिमंहःराजघान परन्तप ॥ २8 ॥ पतमानं महेष्वासं 

द्रौ रिमादवभोभिगम् ! दुपदश्च तिभिर्वासरविव्याष निगितेदा 
२५; गुरुपतरं खमाखादय प्रदरन्तो महावलौ । ग््डल्यामा 
ततस्तौ तु विव्याध वह्धभिः शरेः॥ २६॥ विराटद्रुपदौ बौर 
भौं प्रति खमुदयतो । तत्नाद्ध. तमपश्याम द्वयो चरितं मदत् 
॥२७॥ यद्ौणिसायकान् घोरान् प्रल्यवारयतां शुधि । सद- 
देवं तथायान्त कृपः भारदतोऽभ्ययात् ॥ २८॥ यथा नागो वनै 

नागं मत्तो मत्तसुपाद्रवत् । कृपश्च समरे शूरो माद्रौपुत्रं महा- 

र्थम् ॥२९॥ . जघान प्रस्तुं सप्रल्या र्क्षः । तस्यं 

माद्रोसुतश्वापं दिधा चिच्छेर सायकैः॥२०॥ अयेन छिन्- 

धन्बानं विव्याध नवभिः चरः। सोऽन्यत् कामकमादाय समरे 

भारसाधनम् ॥ २९॥ माद्रौएलं सुखंदष्टो दथभिननिंशितीः धरः । 

श्राजषानोरसि क्र इच्छन् भोखस्य जोवितम् ॥ २२॥ तथैव 

पार्डवो राजन् थारइतममषंणम् । आजषानोरचि क्रो भस्य 
वधकाङ््या ॥ ३३ ॥ ततो युद्ध समभवत् षोरसगपं भयावहम् । 
नठुलन्तु रणं ब्र्ठो विकसखः इततापनः॥ ३४ ॥ विव्याध 
सायकैः षटवा स्न् भौष् पितामहम् नकुलोऽपि शशं विद्ध- 

सव पुतेण धीमता ॥ ३१ ॥ विकखं सप्रसप्तव्या नि विभेद पिलौ- 

सुखेः। तत्र तौ नर णादूलौ भौदेतोः परन्तपौ ॥ ३६ ॥ 
अन्योऽन्यं जनघ्नतुवीरैरो गोष्टे मोठपरभाक्वि । कषटोत्कचं रणे- 



भौसषल् ; द. 

चान्तं निशनन्तं तव वाद्िनौम् ॥ ३० ॥ दुमखः समरे प्रायात् 

मौभदेतोः पराक्रमौ । इईैड्म्वस्तु रणे राजन् दुमखं थलः 
तापनम् ॥ ३८ ॥ आजघानोरसि क्रद्धः भरेणानतपवंणा । 
भौ मसेनसतच्धापि दुमुखः सुसुखेः परः॥३९॥ षष्ट्या वीरो 

नदन् ष्टो विव्याध रणस्पूैनि। चटययच्नं तथायान्तं भौसस्य 

वधकाङ्धिणिम् ॥ 8०४ हादिक्यो वारयामास रथथं मद्ा- 

रथः। रहाश्िक्यं पाष्रतश्चापि विदा पद्मिरायसैः ॥ ४९ ॥ पुमः 

पञ्चाएता तृखमाजवान स्तनान्तरे । तथेब पातो राजन् 

ष्दा्िक्य' नवभिः रः ॥ ४२ ॥ विव्याध निशितंदौप्रः कङ्घपत- 

परिच्छदः तयोः खममवद्यु्' भौष्हेतोमद्धाररणे ॥ ४३ ॥ 
परन्योऽन्याति षये यतं यथा ठत्रमहेन्द्रयोः। भौमसेनमथायान्तं 

भौं प्रति मद्ावलम् ॥ 88 ॥ श्रूरिखवास्ियात्तृखं तिष्ठतिष्ठेति 

चात्रवोत् ; सौमदत्तिरथो मौममाजघान स्तनान्तरे ॥ ४५ ॥ 

नाराेन सतोन्छछेन सक्मपुन संयुगे, उरःस्थेन वभौ तेन 

भौमसेनः प्रतापवान् ॥ ६६॥ स्कन्द्यक्तया यथा क्रौदखः पुरा 

नुपतिसत्तम। तौ रान् स्थ्थसक्गाशान् क्मारपरिमाज्नितान् 

॥ 8० ॥ अन्योऽन्यस्य रणे क्र्ौ विचचिपति नरषंभौ। भौमो 
भौोसवधाकाडगै सौमदत्तिं महारथम् ॥ ऽ८॥ तथा भोपप 

ग्नः सोमदत्तस्तु पाण्डवम्! कतप्रतिङृते यत्तौ योधयामाखत् 
र्णे॥ 8 ॥ युधिद्िरन्तु कौन्तयं मदत्या सेनया दतम् । 

मौष्राभिमुखमायान्तं भारदाजो न्यवारयन् ॥५०॥ द्रोणस्य 

रथनिर्षघ् पज्न्यनिनदोपमम् । श्ुला प्रभद्रका राजन् सम- 

कस्यन्त मारिष ॥५९॥ रूा सेना मदतौ राजन् पाण्ड्पुतस्य 

सुंयुगे। द्रोणेन द्वाविता यत्तान चचाल पदात् पद्म् ॥५२॥ 

चेकितानं रणे यत्तं भौष्' प्रति जनेश्वर चित्रसेनस्तव सुतः 

र् द्तपमवारयत् ॥ ५३॥ भौोषद्धेतोः पराक्रान्तचचित्रदस्तो मडा- 
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रथः। शैकितानं परं शक्तया बीधयामास मारत ॥ ५७ ॥ तथैव 

चेकितानोऽपि चिव्रसेनमयोधयत्। तद्य॒बमासौत् महत् तयो- 

सतत समागमे ॥ ५५॥ अजनो वा्चमाणस्तु वह्धघस्तत्र भारत । 
विमुखो पुत्रं ते सेनां तव ममदै द ॥१६॥ दुःसनोऽपि 
घरया श्रत्वा पार्थमवारयत्। कथं भौ ननो इन्यादिति 
निशिद्य भारत ॥ १० ॥ सा वध्यमाना समरे एतस्य तव वादिनौ । 

लोपरते रथिभिः य सत्र तव भारत ॥ ५८ ॥ 

दूति भीषपवणि मौप्मवधप्वंखि उन्हसमागमे 

इाद एएधिकश्तो ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 

सच्छय उवाच ! अथ वौरो महेष्वास मत्तवारणविक्रमः! 

समादाय मडद्धापं मत्तवारणवारणम् ॥ १॥ विधुन्वानो नर 
ष्टो द्ववयाणो वद्थिनौम् 1 पृतनां पाण्डवेयानां गाहमानो 

महावलः ॥ २॥ निमितानि निमित्तन्नः सवतो वच्छ वीध्थवान् । 

प्रतपन्तमनोकानि द्रौणः एत्रमभ्ाषत ॥३॥ अय स दिवसस्तात 

यत्र पार्थः मददावलः। जिषांसुः समरे भोपर परः यत्र करि- 

श्यति ॥ 8 ॥ उत्पतन्ति हि भे वाणा षलुः प्रस्फरतौव च। योग- 
मस्वाणि छिन्दन्ति क्ररं भे वत्तते मतिः॥ ५॥ दिचुषान्तानि 

घोराणि व्यादरन्ति खगदिजाः। नौरैर्गध्राणि लौवन्ते भार- 

तानां चमू प्रति॥&॥ नष्टप्रभ इवारिल्यः स्वतो लोडिता 
दिएः। रनते व्ययते भूमिः कम्मतौव च सवं शः ॥ © ॥ कङ्क 

खघ्रा वलाका व्यादरन्ति सुह्ध्मह्धः। श्विवाग्रैवाग्िा घोरा 
वेदयन्यो मदद्धवम् ॥८॥ प्रपात महती चोत्का मध्येनारिल्य- 

मण्डलात् । सकवन्धश्च परिषो भानुमात्रवल्य तिष्ठति॥ < ॥ 
परि बेश्स्तथा षोरखन्द्रभाखरयोरभ्रत् ! वेदयानो भयं षोर् 
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दाश्वां इ्हावकक्तनम् ॥ १० ॥ देवतायतनस्याश्च कौरवेन्द्रस्य 

हेवताः। कम्पन्ते च खसन्तेच टृल्यन्तिच रुदन्तिच॥१९॥ 
अपसव्यं ग्रहाश्वक्रुरलस्षर्यं दिवाकरम् । अवाक्शिराञ् भगवा- 
लुपातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२॥ वपूषि च नरेन्द्राणां विगताभानि 

लत्तधे। चात्तराषटस्य सैन्येषु न च भ्नाजन्ति ₹रथिताः॥ १३॥ 

सेनयोरुभयोग्चैव समन्तात् चयते महान् } पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो 

गाण्डीवस्य च निःखनः ॥ ९४ ॥ धरुवमास्थाय बौभल्सु सत्तम 

स्वणि संयुगे! अपास्यान्यन् रणे यो धानभ्यस्यति पितामहम् 
॥ १५॥ ष्यन्ति रोमकूपानि सौदन्तौव च मे मनः।- चिन्त- 

चिल्ला मद्दावाद्दो मौमाज्ञनसमागमम् ॥ ५६ ॥ तञ्च द निङकृति- 
्रन्न पाञ्चाल्यं पापवेतसम् । एरस्क.व्य रणे पार्थो मौ्रस्यायो- 
धनं गतः ॥ १७॥ अन्रवौच एुरा मौमो नादं कन्यां श्ख- 

र्डिनम् ! स्तौ चेषा विद्धिता धात्रा सेवाच्च स पुनः पमान् ॥१८॥ 

अमङ्ल्यष्वजध्ैव यान्नसेनिमंनहावलः। न चामाङ्गलिके तच्छिन् 
प्रहरेदापगासुतः॥ १८९ ॥ एतदिचिन्तयानस्य मनः सौदतिभे 

भषम् । अभ्ययतो रणो क्रः कुरूतद्धमुपाद्रवत् ॥ २० ॥ युधि- 

िरस्य च क्रोधो भौष्रच्चाजलनसङ्तः। मम चात्र सुमारश्चः प्रजा- 
नामिव -घरुवम् ॥ २१॥ मनसौ वलवाच्छरः कृतास्त्रो लघु 
विक्रमः। दूरपातौ दृदेषठश्च निभित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ २२ ॥ अजेयः 
समरे चापि दिमैरपि सवासरैः । वलवान् बुद्धिमांशरैव जितक्तशों 

युधां वरः ॥ २३॥ विजयौ च रणे नित्यं मैरबास्दश्र पाण्डवः । 

तस्य माग परि्रन् दुतं गच्छ यतव्रत ॥ २8 ॥ पश्चा योतमरदहा- 

घोरे संयुगे वेसं मदत् । हेमचित्राणि शूराणां मन्ति च 
शुभानि च॥२५॥ कवचानि विदौध्यन्तं शरः सन््तपवंभिः। 

छियन्ते च ध्वजाग्राणि तोमरा धनूषि-च ॥२६॥ प्रासाश्च विम- 

लासतीच्छाः यक्तयश्च कनकोज्ज्वलाः! वैजयन्लच् नागानां संक्र्- 
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दन किरीटिना ॥२७॥ नायं संरच्तितु' कालः प्राणान् एत्रीप- 

जौविभिः। यादि खग एुरस्क ल्य यश्रसे विजयाय च ॥२८॥ 

रथनागदयावत्तां महहाषोरां सुदुगंमाम् । रथेन सङ्ामनरीं 

तरत्येष कपिष्वजञः ॥ २९ ॥ ब्रह्मता दमो दानं तपश्च चरितं 
मदत् । इदेव दश्यते रान्नि भ्नाता यस्य धनच्ञयः ॥ ३० ॥ भौम 

सेनश्च बलवान् माद्रौएतौ च पाण्डवौ । वासुदेवश्च वाष्ण वो वस्य 
नाथो व्यवस्थितः ॥ ३९॥ त्येष मन्यप्रभमवो घान्तराषटस्य दुर्मतेः । 

तपोदणग्धश्रौरस्य कोपो दहति भारतौम॥३२॥ एष खुटश्यति 

पार्थ वासुरेवव्यपाखयः। वारयन् सर्वसैन्यानि धात्तराष्टाणि 

सर्वश्च ॥ ३२ ४ एतदालोक्यते रैन्यं ्लोभ्यमानं किरीटिना) 

मरोभिंनद्' सुमदत्तिमिनेव महाजलम् ॥ २४॥ दाद्ाकिलकिलाः 

शब्दाः भ्र यन्ते च चम्ूसखि। यादि पाञ्चालदायादमदं यास्ये 

शुधिष्ठिरम् ॥ ३५॥ दुर्गमं न्तरं राज्ञो व्यू इस्यामिततेजसः। 

समुदरकुलिप्रतिमं सवतीऽ तिरयेः स्थितैः ॥ २६॥ सा्यकिशाभि- 

मन्यश्च ्टयुश्नवकोदरौ । प्रत्तन्त राजानं यमौ च मतुजे- 

प्रवरम् ॥ २.७} उपेन्द्रषटएः श्यामो महाणाल इवोहतः। एष 

गच्छल्यनौकाग्रे दितौय दरव पफ़्ाल्गुनः॥३८॥ उत्तमास्ाणि 
चाधतसख ग्रीवा च महदतुः। पातं याहि राजानं युध्यस्व 
च छरकोदरम् ॥२०॥ को हि नेच्छ त् प्रियं पुवं जोवन्तं शण्वतौः 

समाः! च्षतघर्मन्तु सम्प च्य ॒ततस्छ्वां निथुनज्म्यदम् ॥ 8” ॥ 

एष चाति रणे मोरो ददते वै महाचमूम्! युध॒ सुटश्स्तात 
यमस्य वर्णस्य च ॥ ४९ ॥ 

दूति मौष्यप्मणि मोसवधपवणि द्रोणाश्वल्ामसवार 

त्रयोदशधिकश्तोऽध्यायः॥ १९२ ॥ 
ववदः 
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सचय उवाच । एतत् श्ुल्ला वचस्तस्य द्रो णस्य च मात्मनः । 

मगदत्तः कृपः द्यः कृतवमां तथेव च॥१९॥ चिन्दासुषिन्दा- 

वावन्लौ सैन्धवश्च जयद्रथः! चित्रसेनो विकसंश्च तथः दुर्म षणा- 

द्यः ॥२॥ द्रीते तावका योधा भौमकनमयोधयन् । मत्या 
सेनया युक्ता नानाददेमसमुलखयया ॥३२॥ भौष्स्य समरे राजन् 

प्राथ॑याना मद्य शः । ल्यस्तु नवभिर्वाणेभौंमकषेनमताडयत् ॥४॥ 
क्ञतवर्मा तिमिर्वारीः कृपश्च नवभिः शरः चित्रसेनो विक्स 

भगदत्तश्च मारिष ॥५॥ दश भिद्एभिर्कारी भीँमसेनमताडयत् । 

सेन्धवश्च लिभिर्वसेभीमङनमताड़यत् ॥ ६ ॥ विन्दातुषिन्दा- 
वावन्लौ पञ्चभिः पञ्चभिः शरेः दुर्मषेणश्च विश्व्या पाण्डवं 
निभितीः प्रैः॥5॥ स तान् सर्वान् मद्दाराज राजमानान् 
पृथक् पृथक् । प्रवरान् स्वलोकस्य धात्तराष्टान् महारथान् 
॥८॥ जघान समरे बौर: पाण्डवः परवौरदहा। सप्तभिः श्ल्य- 

माविष्यत् कृतवर्माणमष्टभिः ॥ < ॥ कृपस्य सप्र चापं मध्ये 
चिच्छेद भारत । अयनं छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥९०॥ 

विन्दानुविन्दौ च तथा विभिखिभिरताडयत् । दुर्मषणच्च वि एलया 
चितरसेनच्च पञ्चभिः ॥ १९ ॥ विक दश्भिर्वासी : पञ्चभिश्च जय- 

द्रथम् । विद्धा भोमोऽनदद्धद्टः से न्घवच्जु पुनस्तिसिः॥ १२.॥ 

अथान्यद्वनुरादाय गोतमो रथिनां बरः। भमोमं विव्याष संरब्धो 

दभिनिंशितः रैः ॥९२॥ ख विद्धो दशभिर्वारीस्तोमरैरिव 

मदादिपः। ततः क्रदो महाराज भौमसेनः प्रतापवान् ॥ १8 ॥ 

गौतमं ताङ्यामास परीवंङ्भिरावि । सेन्धवस्य तथाश्वांश् 
सारथिच्च त्रिभिः प्ररेः॥ १९५॥ प्रादिणोगत्युलोकाय काला- 
न्तकसमद्यतिः। इताश्वाततु रथात्तूखंमवुल म्दारथः ॥ १६ ॥ 

श्रां खिन्तेप निशितान् मौमसेनस्य सं्ुगे। तस्य मौमो धतुमथ्ये 
दाभ्यं विच्छेद मारिष ॥ ९७ ॥ सल्ञाभ्यां भरतस ट सेन्धवस्य 
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महाललनः। स छिन्नधन्वा विधो इताष्वो इतसारथिः ॥ १८) 

चितशषेनरथं राजन्नास्रोद लरान्वितः। अद्यदूतं रणे कम 

कृतवांस्तत्र पाण्डवः ॥ १९ ॥ महारथान् शररविं दा वारचिलां 

च मारिष विरथं सैन्धवं चक्रो सवबलोकस्य पश्यतः ॥२०॥ 

तदान म्पि श्यो भौमसेनस्य विक्रमम् । स सन्वाय शरा- 

स्तौग्मान् कर्मारपरि माज्ितान् ॥२९॥ भीमं विव्याध समरे 

तिष्ठतिष्ठ ति चाब्रवौत्। कृपश्च कृतवा च भगदत्तश्च वौ्येवान् 

॥२२॥ विन्दानुविन्दावावन््ौ चित्रसेनश्च संयुगे! दुमेषंणो 

विके खिन्धुराजश्च वौथेवान् ॥२२॥ भौमं ते विव्यधुस्त॒सं 
शल्यद्ेतोररिन्द्माः। स च तान् प्रतिविव्याध पञ्चभिः पञ्चभिः 

शरैः ॥ २४॥ शल्यं विव्याध सप्तत्या एनश्च दण्भिः घ्रः तं 

अत्यो नवभिर्भिचखा एनविंव्याघ पञ्चभिः ॥ २५॥ सारयिञ्चास्यं 

भस्लेन गाद विव्याध ममणि। विभोकं प्रच्य निर्भिंनं सीमरेनः 
प्रतापवान् ॥ २६॥ मद्रराज त्रिभिर्वारेर्वाद्लोररसि चाप॑यत् ४ 

तथेतरान् महेष्वासांसिभिखस्िभिरजि द्मः ॥ २७ ॥ ताडया- 

मास समरे सिवहिननादच। ते दि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं 

गुदकोविदम् ॥ र्ट ॥ तिभिदख्िमिरङर्ड ग्र मृ ममंखताड- 

यन्। सोऽतिविद्धो मदेषवासो मौमसेनो न पिव्यथे॥ २९॥ 

पवतो वारिषारामिरर्षमारौरिवाम्बरः। सतु क्रोधसमाविष्टः 

पाणडवानां महारथः ॥ २० ॥ मटे्वरं तिभिर्गाणे' विद्धा 

मद्दायणाः। प्रागृज्योतिषं रतैराजौ राजन् विव्याध सायकैः 
॥३९॥ करपञ्च बट्भिर्वारीग्धग विद्धा महायशणः। ततस्तु 

सशर चापं साततस्य मदात्मनः॥२२॥ न्तुरप्रण सुतौच्एन 

विच्छद कृतद्स्तवत्। तथान्यद्धनुरादाय कृतवर्मा ठकोदरम् 
॥३२॥ आजघान भ्वोमंधेय नारावेन परन्तपः! भौमस्तु 
समरे विद्धा शल्य नवभिरायसैः, भगदत्तं तिभिःव कृतवर्मा 



भष्ययन्वं । 1 

मष्टभिः। दाभ्यं हाश्यान्तु विव्याध गोतमव्रश्तोन् रथान् ॥३२४ 

तेऽपितं रुमरे राजन् विव्यधर्निशितः शरः। स तथा पौडय- 

मानोऽपि सर्वएसर्मद्ारयेः॥ २५॥ मला टखेन तान् तुल्यान् 

विचचार गतव्यथः। ते चापि रथिनां अष्टा मौमाय निशितान् 

शरान् ॥२६॥ प्रेषयामाखुरव्यग्राः शतशोऽथ सदखरश्ः।! तस्य 

शक्तिं मद्दावेगां मगदत्तो महावलः ॥ २० ॥ चिक्तेप समरे वौरः 

खखरण्ड मद्दादमने ! तोमरं सैन्धवी राजा पटिणचयु म्ाभुजुः 

४ ३८॥ तन्नोश्च कृपो राजन् शर रल्यश्च सयुगे।! अथेतरे 

महेष्वासाः पञ्च पञ शिलीमुखान् ॥ २९ ॥ भमोमसेनं समुद्दिश्य 

म्रेषयामासुरोजसा ¦ तोमरद्च दिध चक्र चुरप्रेणनिलालजः 

४०॥ पटिशच्चु तिभिर्गाेशचिच्छ द् तिलकाण्ड्वत् । स विभेदं 

शतप्नोच्च नवभिः कक्पत्रिभिः॥ 8९ ॥ मौमसेनो रण्श्ाघो 

तिभकैकं समाच्छिनत् तांश सर्वान् महेष्वासान् लिभिस्िभि- 

रताडयत् ॥ ४२ ॥ ततो घनच्रयस्तत्र वत्तमाने महारणे! 

अजगाम रयेनाजो मौमं ट्टा महारथम् ॥ ४२ ॥ निषन्तं समरे 

श्तून् योधमानञ्च खायकैः। तौ तु तत्र मदहाल्ानौ सभेतौ वौच्छ 
पार्डवो ॥ ६8 ॥ न शश्॑सुजवं तत्र॒ तावकाः एुरुषघ्भाः। 
अथाजुनो रणं भौम योधयन्तं महारथान् ५ ४१५॥ मौसस्य 
निधनाकाङ्े एरस्वत्य श्रिखण्डिनम् । आससाद रणे वौर- 
स्तावकान् दण भारत।॥४६॥ चेख भीमं रणे राजन् योध- 
यन्तौ व्यवसिताः! बौमल्मस्तान् तथाविध्यत् भौमस्य प्रिय- 
काञ्यया ॥ 8 ॥ ततो दु्यौधनो राजा सुशर्मांणमचोद् यत् । 
अजनस्य वधार्थाय मौमक्तेनस्य चोमयोः ॥8८॥ सुशर्मन् गच्छ 
भोघ्र लं बलौषेः परिवारितः। द्धि पार्डुख॒ताषेतौ घनच्ञय- 
ठकोोदरौ ॥ 8९ ॥ लच्छ ला वचनं तस्य तगत्तः प्रस््लाधिंपः ! 
अभिद्ुल रणे भौममव्लंन्चैव धन्विनौ ॥ ५० ॥ रयैरनेक 

६३ भौ 



३३६ मद्राभारतम् ! 

शासः समन्तात् पथ्यैषारयत्! ततः प्रवदते गु्मष्लनस्य 

घरे; रुद ॥ ५९ ॥ 

दति मौस्रपर्वणि भौष्वधपणि भोमसेनपराक्रमे 

चतुङैषाधिकश्तोऽध्यायः ॥ ९१४ ॥ 

ख्य उवाच । श्रजुनस्तु रणे एत्य यतमान महारथम् । 

छादयामास समरे शरीः सन्रतपर्वभिः॥ १॥ सुशर्माणं षदेव 
त्रिभिस्िभिर विध्यत । प्रागज्योतिषञ्च समरे शैन्धवञ्च जयद्रथम् 
५२॥ चित्रसेनं विकर्सद्च कृतवर्माणमेव च । दुरं षेाद्च राजेनद्र 
श्यावन्छौ च मद्दारथौ ॥ २ ॥ एकैकां तिभिरानच्छं त् कङ्कवदिण- 
वाजितैः। अररतिरयो युद्धं पीडयन् वाहनौ तव ॥ ४ ॥ 
जयद्रयो रणे पाथ विदा भारत सायकैः भौमं विव्याध 
तरसा चित्रसेनरथे द्ितः॥ ५॥ श्त्यश्च समरे जिष्णु जपश्च 

रथिनां वरः। विव्यधाते महाराज वद्धा मर्मभेदिभिः ॥ & ॥ 

वित्रशषेनादयग्ैव पुत्रास्तव विश्राम्यते, पद्युभिः पञ्चिस्त॒खं 

खथुशे निशितैः शरः ॥ ७॥ गजन्नुरजनं सडभभौमसेनच्च 

मारिष तौ तत्र रथिनां ष्टौ कौन्तेयौ भरतपंभौ ॥ ८॥ 
्रपोड्धेतां समरे तरिगर्तानां मदावलम्। सुशर्मापि ररे पाथ 
शर नँ वभिराशरुमैः ॥ < ॥ ननाद बलवन्नादं त्रासयानो मदद 

वलम् । चन्ये च रथिनः शरा मौमसेनधनच्ञयौ ॥ ९० ॥ 
विव्यभूरनिभितेवरदकपद्धैरजि मैः । तेषाच्च रथिनां मध्य 
कोन्त्रयौ मरतमौ ॥ १९॥ ग्रौड्मानौ रथोदारौ चित्रङूपौ 
व्यृश्चताम् । गआमिश्रिपख् गदां मध्य सिदादिव भदौक्तटो ॥९२॥ 
छिच्ला धनुषि श्रूराणणं धरांश वह्ृवा रणे। पातयामासतु- 

धोरो शिरसि गतदि दृणाम् ॥१२॥ तच वहवो भला 



भीख्चपन्वं ।' २३.७४ 

हयाश्च शतश! हताः । गजाश्च सगजारोहाः पैतुरव्या महाव 

ए १६॥ रथिनः सादिनिश्रैव तत्न तत्र निषदिताः! दृश्यन्ते 

वहवो राजन् वेपमानाः समन्ततः ॥ ११५ ॥ हतगजः पटल्याष- 

वीजिसिश्च निषदितेः। रथे वड्धधा ममः समास्तौखत सेदिनौ 

॥ १६ ॥ तताड तमषश्याम रणे पाथंस्व विक्रमम् । एर : संवय्य 

तान् वौरान् यत् जघान म्ावसः॥ ९० ॥ कृपश्च कृतवमां च 

सेन्धवश्च जयद्रथः! विन्दानुविन्दावावन्लौ नाज्धः संयुगं तदा 

॥१८॥ ततो मीमो महेष्वासः फ़ाल्बानश्च मडारथः। कौर 
वाणां चमू घोरां शं दुद्रवत् रणो ॥९९॥ ततो वददिण- 
वाजानामथुतान्यवुंदानि च! धनच्ञरवरथे तुख पातयन्ति सू 

श्रमिपाः ॥ २०॥ ततस्तान् भरजालेन सन्निवाख्यें महारथान् । 

पार्थः समन्तात् समरे प्रेषयामास खत्यवे ॥ २९॥ एव्यस्तु समरे 
जिष्णु क्रीडन्निव मद्दारथः। आजघानोरसि क्र लो भहलेः सन्नतः 
पवंभिः॥ २२॥ तस्य पार्थौ घनुच्छिखा. दस्तावापच्च पञ्चभिः-ए 
अयनं सायकैस्तीच्छोरभुं विव्याध ममंशि॥ २२॥ अथान्यदवु- 

रादट्ाय समरे भारसाधनम् । मद श्वरो रणे जिष्णुः ताड्या- 
मास रीषितः॥ २४ ॥ निभिः शर महाराज वासदेवद्ध पञ्चभिः ॥ 

भौमसेनद्च नवभिर्वाद्वोरुरसि चापेयत् ॥२५॥ ततो द्रौण 

मद्दाराज मागधश्च महहारथः। दूर्ययौघनस्मादिष्टौ तं हेतमुप- 

जग्मतुः ॥ २६॥ यत्र पार्थो महाराज भौमसेनश्च पाण्डवः ! 

कौरव्यस्य महासेनां जघ्नतुः सुमदारथौ ॥.२७॥ जयत्सेनस्तु 
समरे भोम भोमाभुषं युधि । षिव्याघ निशिते वाणेरष्टभि्भरत- 

षम॥२८॥ तं भौमो दण्भििंडा एुनविव्याषः पद्भिः सार- 
धिच्चास्य भक्ञन रथनौड़ादपातयत् ॥ २८ ॥ उड्गन्तस्तुरगैः 

सोऽथ द्वमारीः समन्ततः! मागधोऽपद्तो राजा सर्वरैन्यस्य 
पश्यतः ॥ २० ॥ द्रौण विवरं दृष्् मौमशेनं शिलौमुखेः। 



दरद भरहाभारतम् 

विव्याध वारीनिरितरषटभिमंरतषैम ॥३१॥ तं भौमः समर- 

छाधौ युस्" पिठस्मं ररो। विव्याध पद्भिर्भललैस्तथा षष्ट्या च 

सस्त ॥५३२॥ अञ्जनस्तु सुमा विद्धा वद्ध मिरायसै; । व्यध- 

मत्तस्य तत् सैन्यं महाभ्राणि यथानिलः ॥ २३ ॥ तती भौ 
राजा च कोगल्यश्च व्रहलः। समवत्तन्त संकर दधा भौमसेनधन- 
चयौ ॥ ३७ ॥ तयेव पार्डवाः श्रा श्टयुस्श्च पाषतः । अ्रभ्य- 
ट्वन् रसो मौष्रं व्यादितास्यमिवान्तकम् ४३५॥ प्खण्डौ तु 

समासाय भारतानां पितामद्दम् । अभ्यद्रवत संदष्ट भवं द्यक्का 

मद्दारयात् ॥ ३६ ॥ युधिष्ठिरसुखाः पार्थाः एरस्छत्य श्खि- 
र्डिनम् ! अयोधयन् रशे भोल" सहिताः रुवद्च््रयैः #२०॥ 

तथैव तावकाः र्व परस्त्य यतत्रतम् ! भिखण्िपरस॒खान् 

पार्थान् योधयन्ति सर संयुगे ॥३८॥ ततः प्रवदते युद्ध कौर- 

वाणां मयावद्धम् ! तत्र पारड्सतेः साद्व भौष्मस्य विजयं प्रति 

॥ ३९ ॥ तावकानां जे मौसो ग्ल आसौदहिशम्पते। तत्रहि 

शूतमासततं विजवाधेतराय च॥ ६०॥ शयुषलसत राजेन्द्र 

सुवेसन्यान्यचीदयत् । अभिद्रवत गाङ्गेयं मार्म्ट रथसत्तमाः 
॥ ४९१ ॥ सेनापतिवचः श्ुला पाण्डवानां वथिनो । मौ 

समस्ययानत्तुख प्राणां स्तक्ता महाहवे ॥४२॥ भौष्मोपि रथिनां 

शेष्ठः प्रतिजम्राद् तां चस््म्। गापवन्तोः महाराज वेलामिदं 

मद्ोदधिः ॥ ४२ ॥ 

दति भौष्पवरि मौसवघपवणि मौमाजनपराक्रमे 
पद् शधिकशतोऽधायः॥ ९११ ॥ 

तरा उवाच । कथं णन्तनवो भौसो दशसेऽदनि सच्छय 1 
ॐ ॐ र 

श्रधुध्यत् मदावौथ्यः पाण्डवः सद श्च्छयः ॥ १॥ कुरवश्च कथं 



मौस प्न्वं । ३२३५. 

युं पाण्डवान् प्रत्यवारयन् ! अआचन्तु मे महायु' मोखस्या- 

हवशाभिनः ॥ २॥ 

सच््य उवाच । कुरवः पार्ड वैः साद॑" यदयुध्यन्त भारत । 

यथा च तदभूदुद्ध' तत्ते वच्छामि सास्पृतम् ॥३॥ गमिताः 

परलोकाय परमास्तैः किरौटिनः। अन्य हनि संक्र् बास्ताव- 

कानां मदहारथयः ॥8॥ यथाप्रतिन्नं कौरव्यः स चापि समिति- 

ष्यः । पार्यानामकरोङ्धीप्ः सततं समितिक्षयम् ॥५॥ कुस्भिः 

सदतं मो भुध्यमान परन्तप \ अजुनच्च सुपाञ्चाल्यं संयो 

विजधेऽभवत् ॥ & ॥ दशमेऽदनि तस्मिंस्तु भौस्मा्लुनरुमागमे । 

प्रावक्तत मद्दारौद्रः सततं सुमितिच्छयः ॥ ० ॥ तस्िन्नयुतशेए 

राजन् भूयश परन्तप । मौष्मः पान्तनवो योधान् जघान मर- 

मास्ववित् ५८॥ थेषामन्नातकल्मानि नामगोत्राणि मारत। सु 

तास्तत्र मौप ण शूराः सर्वेऽनिर्वात्तिनः ॥ ९ ॥ दणादानि तत- 

स्तप्रा भौमः पारड ववादिनौम् । निरमिदयतक्नमाला जोवितिन 

परन्तप ॥२०॥ स निप्र वधमन्विच्छनालनोऽभिमुखे रणं 

न न्यां मानवे ष्ठान् सङ्गमे सुबद्भनपि॥९९॥ चिन्तया 

मदहावाद्धः पिता दिवनव्रतस्तव । ग्रभ्यासस्छ नदहाराज पाण्डवं 

वाक्वैमन्रवीत् ॥ १२ ॥ भुधिष्िर महाप्राज्ञ स्वंशास्वरिश्रारद । 

ष्व वचनं तात घम्ये खग॑ञ्च जसखतः॥ १२॥ निवि खोऽखि 
ग्ं तात रददहेनानेन भारत। ननतश्चमे गतः कालः सुवद्भन् 

प्राशिनो ररी ॥ ९४ ॥ तसात् पाये पुरोधाय पाञ्चालान् ख्च्जयां- 

स्तथा! मदधे क्रियतां यत्नो मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥१९५॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय पार्डवः सत्यदगं नः! भीष्मं प्रति ययौ राजा 

सङ्गमे सद खच्ञयैः ॥ १६॥ ्टयुम्बस्ततो राजन् पाण्डवख 
युधिष्ठिरः ! गला मौखरस्य तां वाचं चोद् यामासतुवं लम् ॥ २० ॥ 

अभिद्रवध्वं युध्यध्वं भौष्ः जयत संयुगे! रचिताः सत्यसन्धेन 
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जिष्णना रिएजिष्णुना॥ १८ ॥ अयञ्चापि मद्ेष्वासः पापतो 
वाह्िनौपतिः। भौमरनश्च समरे पालयिष्यति वो धवम् ॥ १९ ॥ 

मावो भौष्पाद्धयं किञ्चिदस्य शुधि खच््याः। धुवं भौ 
विजेष्याम एरस्क त्य भ्रिखण्डिनम् ॥२०॥ ते तथा समयं जला 

दप्मेऽनि पाण्डवाः । ब्रह्मलोकपरा भूता सच्छग्मुः क्रोध- 
मूच्छताः॥ २९॥ भिखर्डिनं एरस्क लय पारडवद्च धनच्त्रयम् 1 

मैमस्य पातने यत्न परमं ते समास्थिताः ॥२२॥ ततस्तव 

सुतादिष्टा नानाजनपरेष्ठराः। द्रीणन रुह एतेन सहसेना 

मदहावलाः ॥ २२॥ दुःशासनश्च बलवान् सद स्वैः सोदरैः । 

भोपरं समरमध्यस्छ' पालयाञुत्रिरे तदा ॥ २8 ॥ ततस्तु तावकाः 

शूराः एर त्य मद्दाव्रतम् । श्िखण्डौप्रमुखान् पार्थान् योध- 

यन्तिस्रसुंयुगे॥२५॥ चैदिभिस्तु सखपाञ्चालः सितौ वानर- 

च्वजः¦ ययो शान्तनवं भौष् एर स्त्य शिखण्डिनम् ॥ २६ ॥ 

दरौणएतरं शिनेनेष्ठा धरष्टकेतुस्तु पौरवम्! गुधामन्यः खामाद्यं 
दुर्योधनमयोधयत् ॥ २७॥ विराटस्तु ख्डानौकः ससेनं जय- 
द्रथम्! वदन्तत्रस्यं दायादरमाससारं परन्तप ॥स्८॥ मटर 

राज महेष्वासं ससैन्यं युधिषिरः । भौोमसेनोऽभिगु्ठस्तु 

नागानोकमुपाद्रबत् ॥ २८ ॥ अप्रषटष्यमसम्बाधं स्य सर्भता- 
म्बरम्। द्रौरिं प्रति ययौ मत्तः पाञ्चाल्यः सह सोदर: ॥ २०॥ 

कसिंकारष्वलञ्चव ॒रसिंदकेतुमरिन्दम । प्रतुव्नगाम सौभद्र 

राजपुत्रो वददलः ॥ ३१९ ॥ शि सरण्डिनिद्च पुत्रास्ते पाण्डवञ्च धन- 

च्लयम् । राजभिः समरे पाथमभिपेतुजिषांसवः ॥ २२ ॥ तस्ि- 

न्रतिमद्दामौमे सेनयोपे परात्रभे । सम्पधावत् खनोकेषु मेदिनो 
समकस्यत ॥ २२३ ॥ तान्यनौोकान्यनोकेषु समरुच्बन्त भारत । 
तावकानां परेषा्च ष्टा शान्तनवं रणे ॥ २९४ ॥ ततस्तेषां प्रतघ्ा- 

नामन्योन्यमभिधावताम् । प्रादुरारोन्मदहारव्दौ दित्तु सतां 
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भारत ॥३९५॥ शङ्दुन्द्भिषोपश्च वारणानाश्च व दितेः । चिंह- 
नारैख सैन्यानां दारुणः खमपद्यतं ॥ ३ ६॥ साच स्वनरेन्टराणां 

चन्द्राकंषटभो प्रमा । वौराङ्गदकिरौटेषठ निष्यृभा खमपदात ॥२०1 
रजो मेवा रुच्म्मुः शस्तविदुद्धिरा्तताः । धतुषाञ्चापि 
निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥२८॥ वाणण्ड्प्रणादटाशच भेरौ- 
शाख महाखनाः। रथघोषश्च सच्छन्ने सेनयोस््भयोरपि ॥३९॥ 

पाप्य ष्टिसकचैच वाणौपेख समाकुलम्! निःप्रकाश्मिवाकषएं 

सेनयोः समपद्यत ॥ 8० ॥ अन्योऽन्यं रथिनः पैतुर्वाजिनश्च मदा- 

वे । कुच्ञरान् कुच्ररा जनुः पदातांश पदातयः॥ ४१ ॥ 
तत्रासौत् सुमहयुद' कुद्धणां पारवेः खद । भौष्रहेतोनर- 
व्याघ्र खेनयोरामिषर यया ॥ ४२॥ तेषां समागमो घोरो वभूव 
युधि सङ्ृतः । अन्योऽन्यस्य वधार्थाय जिगौषू शां मदहावे ॥ 8२ ॥ 

दति मीश्छपर्वणि भौोप्वधपवणि भोष्मोपरेपे 

षोड शाधिकश्तोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 

स्य उवाच । अभिमन्युमंदहाराज तव पुत्रमयोधयत् । 
महत्या सेनया युक्तं भौमहेतोः पराक्रमौ ॥१९॥ ततो दुर्य 
धनो काण्िं नवभिनंतपरवेभिः । आजघानोरसि क्र द्धः पुनरेव 
विभिः परेः ॥२॥ तस्य त्ति रणे कार्ष्णिं खल्योर्षौराभिव 

स्वसाम् । प्रेषयामास संकरो दुर्योधनरथं प्रति॥३॥ तामा- 
पतन्तो खसा घोंरख्पां विशस्पते । दधा च्च्छेदते पुतः 

चुरप्रेण महारथः ॥ 8॥ तद्युद्मभवह्नोर' चितररुप्च भारत । 
दन्द्रियपौतिजननं रुवंपायिवपूलितम् ॥ ५॥ मौसरस्य निधना- 

याय पार्थस्य विजयाय च। भुुधाते रणे वौरो सौमद्रकुस्- 
पङ्वौ ॥ &॥ सात्यकिं रभसं युद द्रोरि्राद्यणपुङ्गवः। अज- 
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बानोरसि क्री नाराचैन परन्तपः॥ ०॥ शेनेयोऽपि शुरोः 
यत्रं सर्वमर्मसु मारत! गअ्रताल्यदभेयात्ा नवभिः कङ्वाजितैः 
॥८॥ अ्रष्वटयामा तु समरे सात्यकि नवभिः रः! चिंता 

च एनस्तूख वाद्धोस्रसि चापयत् ॥<॥ सोऽतिविद्धी महेष्वासो 

द्रोणएपल्ेण साततः) दद्रौणपुतं तिभिर्मरोराजषान मद्दायश्णः 

॥१०॥ पौरवो धष्टकैतुच्च शरराच्छाय संयुग । बहधा 
दारयाञ्चक्र महेष्वासं मदारथः।॥ १९ ॥ तथैव पौरवं युद्ध 

शष्टकेतुमंडारथः । तिश्ता निशितैर्वारोदिव्याधाशु मदहावलः 

॥ १२ ॥ पौरवस्तु धतुच्दिला ष्टकैतोम हारथः। ननाद बल- 
वान्नादं दिव्याध च शितैः ररः ॥१३२॥ सोऽन्य कामुकमादाय 

पौरवं निभितः एरः;ः। आजधान महाराज तिसप्तव्या शल 

सुखेः॥१६॥ तौ तु तत्र महेष्वासौ मद्धामातौ महारथौ । 

महता एर वभर ण परस्रमविध्यताम् ॥ १५ ॥ अन्योऽन्यस्य घतु- 

षण्डा यान् इल्ला च भारत । विरथावसिथरुद्वाय समोयतु- 

रमर्षणो ॥ २६ ॥ अआषमे चर्म चिते शतचन्द्रपरस्कते । 
तारकाणतचितरे च निख्िंणो सुमदाप्रमो ॥ १७ ॥ प्रणद्य विमलौ 
राजस्तावन्योऽन्यममिद्रूतौ । वार्तिासङ्गमे- यत्तौ सिंह विव 
मदहावने॥९८॥ मऱ्लानि विचित्राणि गतप्रल्यागतानि च। 
चेरतुदैण्यन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम् ॥१८॥ पौरवी धष्ट- 
केतुन्तु शङ्करेण महासिना । ताडयामास सं्ुङस्तिष्ठतिष्ठेति 
चात्रवौत् ॥ २० ॥ चेदिराजोऽपि समरे पौरवं घुरषर्षमम्। 
अजघान श्तिग्रेण जतु महासिना ॥२१९॥ तावन्योन्यं 
महाराज समासाद्य मदाडवे। अन्येाऽन्यवेगाभिदतौ निपेततु- 
ररिन्ट्मौ॥ २२ ॥ ततः खरथमारोष्य पौरवं. तनयस्तव । 
जयत्सेनो रथेनाजावपोवाद रणाजिरात् ॥ २३ ॥ श्टकेतुन्तु 
समरे मद्रौएत्रः प्रतापवान्। अपोवाह रणे शूरः सदेवः 
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पराक्रमौ ॥२४॥ चिवेनः सुधर्माणं विद्धा वह्भिरायसैः। 

पन्विंव्याध तं षष्ट्या एनश्च नवभिः शरः॥२५॥ सुप्र्मां तु 

ररो ब्रुदस्तव पुत्रं विषास्यते । दणभिदैमियैव विव्याध निशितः 
ररः ॥ २६॥ चितरसेनच्चतं राजंस्ि्तानतपर्व॑भिः। श्राज्- 
घानरणं त्रद्धः र चतं प्र्विध्यत ॥२०॥ भौषखस्य समर 
राजन् यमो मानञ् वद्धयन् । सौभद्रो राजपुत्रन्तु वडडलमयो- 

धयत् ॥ २८ ॥ पाथेदेतोः पराक्रान्तो भौस्रस्यायोधनं प्रति. । 
जनिं कौ श्लेन्द्रस्तु विद्धा पञ्चमिरायरैः ॥ २९ ॥ एुनकिव्याघ 

विश्व्या शरः सन्नतपर्वभिः । सौसदः को रलन्द्रत्तु विव्याधाष्टभि- 

रायसेः॥३०॥ नाकम्पयत संग्राने विव्याध च पुनः भरैः, 

कौ एल्यस्य घलुश्चापि एनश्चिच्छेद फाल्गुनिः ॥ ३९ ॥ आजघान 
अरेदापि चिंता कक्कपतिभिः। सोऽन्यत् कार्मुकनादाय राज- 

एतो चददलः ॥ ३२॥ फालानिं समरे क्रुद्धो विव्याध वद्भिः 
शरेः। तयोर्य समभवत् मौष्मदहेतोः परन्तप ॥ ३३ ॥ संर- 
व्षयोमंदएराज समरे चितयो धिनो; । यथा सेवाखुरे युद्ध वलि- 

वास्वयोरभ्ूत् ॥ २8 ॥ मौमकेनो रथानकं योधयन् बद्नरोभत। 

यथा शक्रो वच्रपाशिरद्ारयन् पवतोत्तमान् ॥३५॥ ते बध्य- 

मानाः समरे मातङ्गा गिरिसखन्निभाः। निपेतुरुव्या रुदिता 
नादयन्तो वसुन्धराम् ॥ २३६॥ गिरिमाताद्धि ते नागा भिन्ना 

चछनचयोपमाः। विरेलुवसुधां पराप्ता विकोख्षां दूव पर्वताः ॥३.७॥ 
युधिष्ठिरो मद्ेष्वासो मद्रराजानमादवे। मद्या सेनया गुः 

पीड्यामारु सङ्गतम् ५३८॥ मद्रं ए्वरोऽथ समरे घमपुत्रं मदहा- 
रथम्। पौडयामास समरे भौष्डेतोः पराक्रमौ ॥ ३< ॥ 
विराटं सैन्धवो राजा विद्धा सन्नतपवभिः। नवभिः सायकै 

स्तीच्छेखिंशता पुनर पयत् ॥ ४० ॥ विराटश्च महाराज सेन्धवं 

वाद्िनोपतिः। चिंशड्धिर्मिषितर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥४९॥ 

४४ भौ 
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वितरकामंकनिखिंौ वित्रवरमाुधष्वजौ। रेजतुधित्ररूपौ तौ 
संग्रा मह्ववरन्धकौ॥ ४२ ॥ द्वीखः पाञ्ालपत्रेण समागस्य, 

सुद्धारटसे, भद्ापमुदयं चक्र शरः सन्नतपर्वभिः ॥ 8३ ॥ ततो 

द्रौण बद्दाराज पातस्य मददधनुः। छिला पञ्चाश्रतेषूशां पार्षतं 
समविध्यत ॥ 88 \ सोऽन्यत् कामकमादाय पारतः परवीरा । 

दौणाय चिक्ेप गदं वभट्र्डोपमां रये ॥ ६५॥ तामापतन्तीं 

सुवा हेनपटविष्र्षिताम् । शरः पञ्चाशता द्रोणो वारयामास 

संथुशे ॥ ४६॥ साद्िन्ना वद्धा राजन् द्रोणचापच्चुतेः रेः । 

चृष्णैकता विशौश्चन्तौ पपात चैसुधातल्ले ॥ 9० ॥ रादां विनि- 

इतां दद्रा पाषतः शतुतापनः। द्रो षाय रत्तिं चिक्तेप स्वेपार- 
सदी शमाम् ॥ 8८ ॥ तां द्रोणो नवभिर्वारोचिच्छद युधिं 

सारत। यातन महेष्वासं पौडयामास संयुगे ॥ ६९ ॥ एव- 
सेतमददुद्धं द्रौ णपाषरतयोरथ्त् । सौं प्रति महाराज घोर- 
खपं भयानकम् ॥ ५०॥ उलन प्राप्य गाङ्गं पौडयन्तिभितेः 

श्रः अर्यतत सम्बन्तो वने मत्तमिव दिपम् ॥५९॥ प्रलयु- 

दयौ च तं राजा भगदत्तः प्रतापवान् । अजन अरव वार- 

यामास संयुगे ॥ ५२॥ अजुनस्तु त॑तो नागमायान्तं रजतो- 
पमैः। विमकैरायरैश्तीचछौर विध्यत मद्धारणे ॥ १३ ॥ श्िख- 

-र्डिनद् कौन्तेयो यादि वादौल्य चोदयत् । भौख प्रति सद्धाराज 

जदछ्येनमिति चाव्रवौत् ॥ ९५8 ॥ प्राग्ज्यो तिघ्रस्ततो हिला पाण्डवं 

पारडपवंज । प्रययौ तरितो राजन् दुपदस्य रथं प्रति ॥१५॥ 
ततोऽज॑नो नदाराज भौष्ममभ्यद्रवदुद्रूतम् ! रिखण्डिनं पुर- 
स्छ.त्य ततो सुद्मवत्तत ॥ ५६ ॥ ततस्ते तावकाः शूराः पाण्डवं 

रभसं युधि ! रमभ्यधाउन् त्रोन्तस्तदद् तभिवाभवत् ॥ ५० ॥ 
नानाविधान्यनौकानि एत्राणान्ते जनाधिप । अजनो व्िक्षमल्ताल 
दिवौवा्राखसि मादह्तः॥ ५८॥ र्खिण्डोतु समारादयय भार- 



भीस्पव्वं ॥ ३७१५ 

ताना पितामदम् ! द्रषुभिस्तुखंमव्यग्रो वद्भिः समवाचिनीत् 
॥ ५९ ॥ रथास्नवगारवापा{चरसिण्क्तिगरन्धनः ¦ दरयङ्मद्ा- 

ज्वालः ऋलियःन् समरेऽदृदत् ॥६०॥ यथासः सउुमद्दानङ्धः 

कच्ते चरति सानिलः! तथा जज्वाल मौस्ोऽपि दिव्यान्यस्ा- 

श्युरौरयन् ॥ ६१ ॥ सोमकांश्च रणे सौष्ो ल्े पाथयदा- 
नुगान् । न्यवास्यत तत् सैन्यं पाण्डवस्य मद्दारथः ॥ &२ । 

सुवसखगुङ्रिषुभिः शितेः सन्तपयभिः। नादयन् ख दिशि भोपर 

प्रदिश मदादहवे ॥ &२॥ पातयन् रथिना राजन् दयांयद्ध 

खादिभिः। सुख्डतासवनानोव ख चकारः रसथब्रजान् ॥ &8॥ 

निमेनुष्यान् रथान् राजन् गजानष्वांथ संगै! चकार खमे 

भ्मिष्यः सव श्स्छश्ताम्बरः ॥ ६५ ॥ तस्य उ्यातलनिष्यषं भिस्फ - 

सखितमिवाणनेः। निश्स्य सवतो राजन् रमक स्यन्त सनिकाः ॥६६॥ 

अमोघा न्यपतन् वाकः पेतुस्ते मम॒जेश्वर । नासच्जन्त शएरोदषु 

मौर चापच्यताः शराः ॥ ६ ॥ निमेनुव्यान् रथान् राजन् खंयु- 
ततान् जवनैरयेः। वातायमानानद्रात्तं छयनाणान् विशस्यते 

॥ १८ ॥ चेद्िकाशिकिदष्ाण सहस्राणि चतुर सार्थाः 

समाख्याताः कुलघएतास्ततुत्यजः ॥ &< ॥ गधरावत्तिनः शूराः 

सुवखविङ्तध्व्ाः। संग्रामे मौोममासाद्य सु्वाजिरथक्तच्लराः 
॥ ७० ॥ जग्मुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम् ! न तत्रा 
सीद्रणे राजन् सोमकानां महारथः ॥१॥ यः संप्राश्य रसो भौष्यं 

जौवमानः समात्रजेत् । तांश्च स्वन् रणे योधान् प्रेतराजपुरं 
प्रति ॥०२॥ नोतानमन्यन्त जना दष्टा मौ पराक्रमम् । म कञिर्न 

समरे प्रल्यदयाति महारथः ॥ २ ॥ ते पार्डसुतं वोर ' वेता श्चं 

कृष्णसारथिम् ¦ शिखरख्डिनिच् खमरे पाञ्चाद्यममितोजसम् ॥ ॐ8॥ 

दरति भौसखपवणि मौसवधपवणि सङ्क लुं सप्- 
दणधिक्खतोऽध्यायः ॥ ११०॥ 



३६६ मद्ाभारतम् ¦ 

रुच्य उवाच । श्खणर्डौ तु रे मोस्मासाय पुरुषषंम । 
दपमिनिित्ह राजघान सतनान्तरे ! १ ॥ शिखण्डिनन्तु 

गादयः क्रोषदौप्रैन चच्ुषा। सम्पलत कटाक्तेण निदन्तिव 
भारत॥२॥ स्तं तस्य सरन् राजन् सवंलोकस्य पश्यतः। 

नाजघान् रणे मौप्ः स च तन्नाववुद्धवान् ॥३॥ अजनस्तु 

मद्दाराज श्रिखर्डिनिममाषत । श्रभिद्रयख लरितं जदि वैनं 

पितामहम् ॥ 8 ॥ किन्ते विवक्षया वौर जदि भोपर मदहा- 

र्थम् ! न दन्यमनुपश्चामि किञिद्योधिष्िरे वक्े॥९५॥ यः 

शक्तः समरे मौष्रं प्रतियोद्ध मिद्दावे । ऋते लां एुस्षव्याघ्र 
सत्यसेतटुब्रकीमि तै॥६॥ एवसुक्तस्तु पार्थन शिखरो भरत- 
षम ! पर नानाविषैसत्कं पितामदमवाकिरत् ॥ ॐ ॥ अचिन्त- 

यिल्ला तान् बाणान् परिता देवव्रतस्तव अजन समरे क्रय 
वारयामास सायक्षैः॥८॥ तयेव च चस स्वा पाण्डवानां 

मद्ारथः। चअग्रेष्ीत् स शर स्तीच्छीः परलोकाय मारिष ॥ < ॥ 

तथेव पारडवा राजन् रन्येन महता ठताः। मौर सच्छा- 

दयामासुर्भषा इव दिवाकरम् ॥९०॥ स समन्तात् परितो 
भारतो भरतम । निद्ैदाद रणे शूरान् वने वङ्किरिव ज्वलन् 
॥ १९॥ तत्ता तमपश्चाम तव एुत्रस्य पौरुषम् । अयोधयच 

यत् पाथ जगोप च पितामद्दम् ॥ १९२॥ कमणा तेन समरे तव 

एतस्य धन्विनः ¦ दुःएरुनस्य तुतुषुः सव लोका मदातसनः ॥१२॥ 

यदेकः समरे पार्थान् सा््नान् समयोधयत् । न चेनं पारडवा 

ध॒ यारचामाखुरुलणम् ॥ १8 ॥ दुःशासनेन समरे रथिनो 
विरयौकृताः ¦ सादिनश्च महेष्वासा द स्तिन श्च फदावलाः ॥९५॥ 
विनिर्भिन्नाः शर स्तौच्छनिं पितुषखधातज्ले। श्रप्तुरास्तथेवान्ये 

दन्तिनो विद्रुता दिशः ॥ ९६ ॥ चथानिरिन्धनं प्राष्य ज्वलेदोप्रा- 
चिर्लणय् । तश्रा उजञ्चाल पुरस्ते पाण्डशेनां विनि द्व् ॥ १७ ॥ 



भौपसपन्व । ९४७ॐ 

तं भारत मद्ामातं पाण्डवानां महारथः! जेतुः नोत्सहते 

कञचिन््राभ्य् यातु कथञ्चन ॥ ९८ ॥ ऋते महेन्द्रतनयात् बता- 

श्रवात् कृष्णसारथेः। स हि तं समरे राजन् निलिव्य विजयो- 
ऽक्ञेनः॥ १९ ॥ भौष्मभेवाभिदुद्रात्र सवंलोकस्य पश्यतः । विज्ित- 
स्तव ॒पतस्त् भौ्रवा्धव्यपाख्यः॥२०॥ पुनः एनः समाश्वस्य 

प्रायुध्यत मरोत्कवटः! अज्नस्तु रणां राजन् योधयन् संव्यरा- 

जत ॥२९॥ श्रो तु रणे राजन् विव्याष्व पितामद्म्। 

प्रररशनिसख्पण्स्तथा सपविषोपमः॥२२)॥ न चस्रतेस्ल 

चक्रुः पितुस्तव जनेश्वर । ससयमानस्तु गाङ्ग वस्तान् वाणान् 

जण्डे तदा॥२२॥ ठष्णार्तौ हि नरो यदत् जलधाराः प्रतो 

च्छति! तथा जग्राह गाङ्यः एरघाराः श्रिखर्डिनिः ॥ २४ ॥ 
तं तिया महाराज ददृशुर्षोर मावे । भोम दडन्तं रन्यानि 
पाण्डवानां मद्ात्मनाम् ॥ २५ ॥ ततोऽव्रवौत्तव सुतः सर्वसैन्यानि 

मारिष । असिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं स्वेतो रणे ॥ २६ ॥ 

भौप्ो वः समरे खर्वांन् पालयिष्यति धमंवित्। तिमयं सुशं 

त्यक्ता पाण्डवान् प्रत्ययुध्यत ॥ २ ॥ हेमतालेन मरता भौम- 

स्तिष्ठति पालयन्! सर्दषां धात्राणां समरे श्रम वम च 

॥२८॥ लिदशपि समुदयुक्ता नालं मौष्पं सनासितुम्। किसु- 
पाथा महालानं मत्ताथूता महावलम् ॥ २ ॥ तस््राहुवन्त मा 

योधा फ़ालानं प्राप्य खंयुगै। अद्मद्य रणे यत्तो योघयिष्यामि 
पाण्डवम् ॥ ३० ॥ सहितः सर्वतो यत्तेभवद्धर्वसुघाधिपेः। 

तच्छ्लातु वचो राजन् तव पुल्तस्य धन्विनः ॥ ३९॥ सवं योधाः 

सुसंरव्धा बलवन्तो महावलाः। ते विदेहाः कलिङ्ग दासेरक- 

गणाश्द्।॥३२॥ अभिपेतुनिषादाश्च सौवौराश्च मद्दांरणे। 

वादिका दर दायेव प्रतौच्यो रौच्यमालवाः ॥ २२ ॥ अभिषादाः 

शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । शलः सकाखिगरत्ताञच अम्बष्ठाः 



२४५८ मरामारतम् । 

कैकयेः सद ॥ २४ ॥ अभिपेतू रणे पाथ पतंद्ध दूव पावकम् ए 

स तान् सर्वान् तानौकान् महाराज महारथान् ॥ २५ ॥ 

दिव्यान्यस्ाणि खञिन्य प्रसन्धाय धनच््रयः। स तैर स्तेर्महा- 

विगैददादाशु मदवलः ॥ ३६ ॥ शरप्रतापैवोमत्खः पतङ्गानिव 

पावकः! तस्य वाणखदस्ताणि रजतो दट्धन्विनः॥ 8 ॥ 

रौष्यमानभिवाकाशे गाण्डौ्वं समदृश्यत । ते परात्ता महाराज 

विप्रक्रीरफमद्ाष्वजाः ॥ ३८ ॥ नाभ्ववत्तन्त राजानः सहिता 

वानरध्वजम् । स्वजा रथिनः पेतुदयारोद्ा यैः सद ॥३९॥ 

सगजा गजारोदाः किरौटिषरताड्ताः। ततोऽजुनजोत्- 
खष्टेरात्तासौदसुन्धरा ॥ ४० ॥ विद्रवद्धिश्च वद्धा वरेरान्ना 

रुमन्ततः। ग्रथ पार्थौ मदाराज दावयिला वख्धथिनौम् ॥ ४१॥ 

दुःशासनाय च बहन् प्रेषयामास सायकान्! तेतु भिक्छातव 

खतं दःणसनमयोसुखाः ॥ ४२ ॥ धरणौ विविशुः सवे वत््ौक- 
मिव पन्नगाः । हयांश्ास्य ततो जघ्ने सारथिद् न्यपातयत् ॥४३॥ 
विविशतिञ्च विंशत्या विरथं कृतवान् प्रमुः। आजघान शश्व 

पञ्चभिन्नंतपर्वभिः ॥ 88 ॥ कृपं विकखं रल्यच्च विद्धा वद्धभि- 

रायरैः । चकार विरथाग्रैव कौन्तेयः श्वेतवादनः ॥ ४५ ॥ 

एवन्ते विरथाः स्वे कः शल्यश्च मारिष । दुःासनी विकर 
तथेव च विविंशतिः ॥ ४६ ॥ सम्पाद्रवन्त र्मरे निच्िताः सव्य- 

साचिना। पूर्वाह्न भरतस पराजित्य महारथान् ॥ ४० ॥ 

प्रजज्वाल रणे पार्थो विधूम "द्व पावकः। तथे शरवर्धेण 

माख्छरो रभ्िवानिव॥४८॥ अन्यानपि मद्दाराज पातयामास 

पार्थिंवान्। पराच्छलौकृत्य तथा परव मंहारथान् ॥ 8९ ॥ 
प्राव्तयत संग्रामे शोणितोदां महानदीम्! मय्येन कुररेन्यानां 

पाण्डवानाञ्च मारत ॥ ५० ॥ गजाष्वरथसद्ाश्च वद्धा रथिभि- 

दताः। रथाश्च निद्ता नागैंवायैव पटातिभिः॥ ५९ ॥ 



= 

सौष्पन्व ! ३६, 

ग्रन्तराच्च्छियिमानानि शरौराणि शिरसि च ¦ निपेतुर 

सर्वासु गजाष्वरथयोधिनाम् ॥ ५२ ॥ छन्नमायोधनं राजन् 

लर्डल ङद्धारिमिः । पतिपैः पात्यमातरैख रालतरर्मद्ारयैः 

\) १३ ॥ रथनेमिनिकृसे ख गजे यैवावपो यितैः। पद्ट्ाताग्चाष्यक्ा 

वन्त साश्वाः खय योधिनः ॥ ५8 ॥ गजाख्च रथयोधाख परि- 

चेतः समन्ततः! विकौरणखच रथा भ्रूमौ समनचक्रयुगघ्वजाः ॥१५५॥ 

तदजाश्वरथयोषाना स्धिरेण समुन्तितम्। छन्नमायोधनं देजै 

रकत्ाभ्रमिव शरदम् ॥ ५६॥ वानः काकाच ध्रा ठका 

गोमायुभिः सह । प्रणे दुभच्यमासाद विकृताश्च खगदिजाः ॥५७॥ 
ववुर्व॑ह्ृविधायैव दिक सर्वासु मासताः। भ्डमानेषु रक्तससु 

भ््ूतेष्ठु च नदत्सु च॥५८॥ काञ्चनानि चब्दधामानि पताकाश्च 

महाधनाः! भ्ूयमाना व्यदृश्यन्त सदसा मारतेरिताः ॥ ५५ ॥ 

श्वेत च्छतरखद्दखाखि रष्वजाश्च महारथाः! विकीर्णः समटश्चन्त 

पतिता घषर्णोतसे॥ &०॥ तती मोमो मदहाराज दिव्यमस्त- 

मुदरौरयन्। त्भ्यधावत कौन्तेयं मिषतां खुवधन्विनाम् ॥ ६१९॥ 
तं र्खिर्डौ रणे यान्तमभ्यद्रवत दंभितः! ततः समादरत् 

मष्पस्तरस्तं पावकोपमम् ॥ ६२॥ एतस्िन्नेव काले तु कौन्तेयः 

प्रवे तवादनः। निजन्ने ताववं रन्यं मोदविला पितामहम् ॥६२॥ 

इति मौस्पवंणि मौरवथपवणि सङ्क लगु 
ग्ट्टादशसिकर्तोऽध्यायः॥ ११८॥ 

सचय उवाच । एवं ब्देष्वनौकेष भूविष्टेष्वनिव्तिनः। 

ब्रह्मलोकपराः रुव समपद्यन्त मारत॥१॥ न द्नौकमनौकेन 
समसच्जत सङ्लले। रथिनो रथिभिः साच पदाताश्चपदातिभिः 
॥२॥ अश्वाश्राग्रघुष्यन्त गजाश्च गजयोधिभिः। उनतत 
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यन््दाराज शुध्यन्ते तत्र भारत ॥३॥ मदान् व्यतिकरो रौद्रः 
सनयोः समपद्यत! नरनागगणेष्वेवं व्यवकौरूष् च सवे शः ॥8॥ 

तथे तस्िन्मदारोद्धे निविशेषमजायत। ततः त्यः कृपथैव 

चितेनख मारत॥ ५॥ दुः्सनो विक्र रथानाख्ाव 
भाखरान्! पाण्डवानां रणे शूरा ध्वजिनो समकस्पयन् ॥ ६ ॥ 
सा वध्यमाना समरे पाण्डसेना महादसमिः। भास्यते वद्धा 

रासन् मारस्तेनेव नौज्ले॥ 9 ॥ यथाहि शिरः कालो गवाँ 

मर्माणि कृन्तति । तथा पा्डु॒तानां वे मोषो मर्माणि कृन्तति 

॥८॥ तयैव तब रेन्यस्य पार्थेन च महाढना! नवमेष- 

प्रतीकाशाः पातिता बहधा गजाः ॥ <॥ सद्यमानाश् दृश्यन्ते 
पान नरयुथपाः। द्रषभिस्ताडयमानाश्च नाराश्च सलभः 

॥ १९० ॥ पैतुरत्तखरं घोरं कला तत्र मदागजाः। अनद्धा 

सररीः कायै निहतानां मदहादनाम् ॥ १९॥ छन्नमायोधनं रेजे 

शिरोभिश्च सकुर्डरोः । तस्सिननेवं महाराअ मद्दावौरवर क्षये 

1 १२॥ भोष्पे च भुधि विक्रान्ते पाण्डवे च धनच्ञधे। ते परा- 

क्रान्तमालोक्य राजन् युधि पिताम्म् ॥ १२ ॥ अभ्यवत्तन्तति 

पुत्राः सरवसेन्यएरख ताः । दच्छन्तो निधनं शुद्धं खग कला 

परायणम् ॥ १8 ॥ पार्ड वानभ्यवत्तन्त तसन् वौरवर तथे । 

पाण्डवाश्च महाराज सरन्ती विविधान् वहून् ॥ १५॥ क्तणान् 

कृतान् सणुतेण लया पूब नराधिप । मयं वयक्ला रणे शूरा ब्रह्म- 
लोकाय तत्पराः ॥ १६ ॥ तावकांस्तव एतांश्च योधयन्ति प्रद्धष्ट- 

वत्। सेनापतिस्तु समरे प्राह सेनां मदारयः ॥ १० ॥ अभ्य- 

दवत गाङ्गेवं सोमकाः रसच्रयैः सह! शनापतिवचः श्ुला 
सोमकाः खच्लयाश् ते ॥ १८॥ अभ्यद्रवन्त गाङ्गवं शरव्या 
समाहताः । वध्यमानस्ततो राजन् पिता णान्तनवस्तव ॥ १९ ॥ 
मपे वशमापन्नो योधयामास इच्यान् ¦ तस्य कौत्तिमितसात 
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एरा रा्नेण धीमता ॥२०॥ सम्युदसासखरिक्ता वै पररानौक- 

विनाशिन । स्तां श्क्षामधिष्टाय कुवन् पर्वलक्तयम्॥२९\॥ 

अदन्यद्नि पार्थानां बद्धः कुरुपितामहः । भौसो दशसस्ाखि 

जघान परवीरहा ॥२२॥ तस्सिंस्तु दिवसे प्राप्न द्मे भरत- 

पम । भौोसेरोकेन मद्वु पाञ्चालेषु च संयुग ॥ २२॥ गजाना- 

मयुतं हता इताः सप महारथाः ¦ दला पञ्च खदहसरारि रथानां 

प्रपितामहः ॥ २8॥ नराणाद् मदड्ाथुद्ध सदस्ाणि चतुद, । 

दन्तिनाञ्च सद्दस्राखि हयानामथुत पुनः ॥ २१ ॥ शि्तावलेन 

नितं पित्रा वव विशाभ्पते। ततः सवंमदहोपानां चययिला वस्ल- 

यिनोम् ॥ २६ ॥ विराटस्य प्रियो भ्नाता शतानौको निपातितः। 

तानक समरे दला भौष्मः प्रतापवान् ॥ २७ ॥ सहस्राणि 

मद्दाराज राज्ञां सह्घोरपातयत् । धै च केचन पार्थानामभियाता 

धनच्रयम् ५ २८॥ राजानो भौससमासाय गतास्ते यमसादनम् । 

एवं ददिषे भीष्मः शरजालैः समन्ततः २९ ॥ श्राव्य सेनां 

पार्यानामवतद्े समन्ततः। स कृल्ला सुमत् कमं तस्सिन् वै 

द प्भेऽनि ॥ ३० ॥ सेनयोरन्तरे तिष्ठन् प्रख्रौतशरास्नः। मं 

चैनं पार्थिवाः के चिचच्छक्ता रजन् निरोच्ितुम् ॥३९॥ मध्यं प्राप्न 

यथा ग्रौपे तपन्तं मास्करः दिवि। यथा रेद्यचम्" थक्रस्तापया- 

मास संयुग ॥ ३२ ॥ तथा मौः पा्डवे यां स्तापयामास् मारत । 

तथा चैनं पराक्रान्तमालोक्य मधुसूदनः ॥ ३३ ॥ उवाच देवकी- 

एवः प्रौौयमाणो धनच््रयम् । एष शान्तनवो मौ: सेनयोरन्तरे 
सितः ॥ २४ ॥ सुन्िदहत्य बलारेनं विजयस्ते मविष्यति । वलात् 
खंसतश्यदखेन यत्रेषा भियते चयः ॥ ३९॥ न डि मौमश्रागन्यः 

सोढृसुतदते विभो । ततस्तखिन् चरणे राज चोदितो वानरध्वजः 

॥ २६ ॥ सध्वजं सुरथं साश्वं भौष्मन्तदैषे परः। सच्ापमि 

कुरसख्यानारप्रभः पारडवेरितान् ॥ ३७ ॥ परत्रातैः भरव्रातान् 
8५ भौ 
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बद्धा विष्दार तान् । ततः पाञ्चालरजश धषटकैतुख वौव्यवान् 

॥३८॥ पाणयो मौमसेनश्च शष्टदुस्लखच पातः! यमो च 
ेकितानख कैकयाः पञ्च वैव दि ॥ २९ ॥ सात्यकिश्च मद्ावाद्धः 

सौमट्रीऽथ षटोल्कचः। दौपरेयाः रिखिरडो च कुन्तिभोजश्च 

बौश्यवान् ॥8०॥ सुमा च विराटश्च पार्ड्वेया मदहावलाः। 

एतै चान्ये च वद्धवः पौड्तिा मौषलायक्षैः ॥ ४९॥ समसुद्ताः 
फाल्लानेन मिमसनाः शोकसामरे। ततः भिखण्डो वेगेन प्रणा 

परमायुधम् ॥ ४२॥ भौसभेवाभिदुद्राव रच्छमाणः किरौटिना। 

ततोऽस्यां वुचरान् हला सर्वाव्रणविमागवित् ॥ ४२॥ भौषखमेवाभि- 

दुद्राव बौमत्स॒रपराजितः । खात्यकिेकितानख ध्ष्टयश्लश्चपार्षतः 
॥ 88 ॥ विराटो दुद्व माद्रौएत्ौ च पाण्डवौ । दुदरु- 

मौसमेवाजौ रच्चिता दृढधन्विना ॥ ४९॥ अभिमन्युश्च समरे 
द्रौपदयाः पञ्च चादजाः। दुदरुदुः समरे भौं समुदयतमडायुधाः 
) 8६ ॥ ते सवं दढृधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः! वडधा भौ- 
मानच्छ मागः सतमागणः ॥8०॥ विधय तान् वाशगणान् पै 

मुक्ताः पाथिंवोत्तमेः) प्रारडवानामदौनाला वगाडत वक यिवीम् 

॥ 8८ ॥ चक्र शरविषातच्च क्रौड्न्तिव पितामदः। नाभिसन्धत्त 
पाञ्चाल्ये सवमानो सुद्धम हः ॥४९॥ सखौलं तस्य तु संखृव्य भौसो 
वणान् शिखण्डिने। जघान दूपदनौके-रथान् सप्र महारथः 

॥ ५० ॥ ततः किलकिलाशब्दः णेन समभूत्तद्ा । मत्सयपाञ्चाल- 
चेदोनां तभेकमभिषावताम् ॥५९॥ ते नराष्वरथत्रातेर्मार्गरोख 

परन्तप ¦ तमेकं छादवामासुमधा दरव दिवाकरम् ॥ ५२ ॥ भौं 

भागोरथोपएतं प्रतपन्तं रणेरिप्ून् । ततस्तस्य च तैषाञ्च रणे रेवा- 
सुरोपमे। किरोटो मौोख्ममानच्छत् पुरस दय शरिखख्डिनम् ५५३॥ 

इति मौषपवणि भौखख्वधपवि मोखखपराक्रमे 

एकोनवि सदिकि प्रतो ःध्यायः ॥ ६१९ ॥ 
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स्य उवाच 1 एवन्ते पाण्डवाः स्व एरस्क त्य िखर्डिनम् । 
विव्यधः समरे भौं परिवाथ्थ समन्ततः॥९॥ शतन्नोभिः 

सुधोराभिः परिषैख पर्वैः । सुद्ररैमसलेः प्रासैः क्षेपणोयेशच 

सर्पश्ः॥२॥ शरः कनकपुङ्कै् पक्ितोमरकस्यनेः। नारा 

वंत्सदन्तेश भुशरडोभिश्च सवशः ॥ २॥ अताडयन् रणो भौ 

सदिताः सवेच्छयाः! स वि्रौखतनुताणः पौड्ती वहभि- 
स्तदा॥ 8 ॥ न विव्यथे तदा भौमो भिदययमानेषु ममसु। 
खन्टो पथरचापामिरस्वप्रर्तमारतः॥५॥ नेमिनिदादख्न्तापो 
महस्तोदयपावकः । चित्रचापमद्ाञ्चालो बौरक्षयमडेन्धनः ॥६॥ 

युगान्ताजिसमप्रख्यः परेषां समपद्यत । वित्तत्य रयसड्गना- 

मन्तरेण विनिःखतः॥ ० ॥ दश्यते स नरेन्द्राणां पुनम॑ध्यगत- 
श्रन् । ततः पाञ्चालराजङ्ग धषटकेतुमचिन्य च ॥८॥ पारण 

वानो किनौमध्यमाससाद् विश्षाग्णते । ततः सात्यकिभौमौ च 

पाणर्ड वद्ध धनव्लयम् ॥९॥ द्रुपदच्ु विराटद्च धषटटद्यम्न् पाष- 

तम्। मौमषौषमेद्दावेगैमर्मावरणभेदिभिः॥ १० ॥ षड्ता- 

निगितं भौँष्यः प्रविव्याधोत्तमेः शरः । तस्य ते निशितान् वाणान् 
सन्निवाय महारथाः ॥ १९ ॥ दश्मिरैएभिर्मोौसमष्यामासु- 

रोजसा। शिखण्डौ तु मद्ावाणान् यान्ुमोच महारथः ॥ ९२॥ 
ते मीं विविश्सतसं खखंपुड्धाः शिलाशिताः! ततः किरोटीौ 

खंरन्धो भोखमेवाभ्यधावत ॥१३॥ शिखरिडनं एुरस्छत्य धलु- 
खव समाच्छ्िनित्। ते भमोष्धनुषन्रेटं नारष्यन्त मारया 

॥१४॥ द्रौणश्च कृतवमां च रुन्धवश्च जयद्रथः। भरूरदिखवःः 

शलः श्यो भगद त्तस्तयेैव च ॥ ९१५॥ सपीते परमक्र् दाः किरौ- 
टिनमभिदुताः। तत्न श्खाणि दिव्यानि दश्यन्तो महारथाः 
॥ १६॥ अभिपेतुशगं ऋडाग्कादयन्तश्च पाण्डवम्! तेषा- 
मापततां खब्द्ः फ्राल्गृनस्य रथं प्रति॥९०॥ तं शव्द तुसुक्ल 
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श्ुला पाण्डवानां महाख्थाः। अभिधावन् परौपसन्तः फ़ाल्मूनं 
भरत्ेभम् ॥ १८ ॥ साल्यकिभौमसेनश्च धृष्टयुस््श्च पाघेतः। 

विराण्द्रपदौ चोमौ राचसश्च षटोत्कवचः ॥ १८ ॥ अभिमन्युश्च 
संक्रदः सते व्रोष्च्छिताः। समभ्यधावंस्वरिताशचितकामृक- 

धारिणः ॥ २० ॥ तेषां समभवद्यद" तुमुलं लोमडषंणम् । 

संग्रामे मरतयेष्ठ देवानां दानवैरिव ॥ २९॥ शिखण्डी तु रणे 

खेष्ठो रच्छमाणः किरोटिना। अविष्यद्ए्भिभसं छिनधन्वान- 

मादव ॥२२॥ सारथिं दणभिखास्य ध्वजद्केन विच्छिरे। 

सोऽन्यत् कामुकमादाय गाङ़ेयो वेगवत्तरम् ॥ २२॥ तदप्यस्य 

भितैर्वाणोस्विभिचिच्छेद फाल्यानः। एवं रु पाण्डवः क्रः 
्रात्तमान्तं एनः पुनः॥ २४ ॥ घनुखिच्छेर भोशस्य सव्यसाचो 

वरन्तपः। स छिन्नधन्वा संक्रुद्धः खृक्कणौ परिखंलिदन् ॥ २५ ॥ 
शक्ति जग्राह तरसा गिरोणामपि दारणीम् ताञ्च चिक्तिप 

सरुचः फ़ाल्बग् नस्य रथं प्रति॥ २६ ॥ तामापतन्तौः सस्य च्छ 
ज्वलन्तो मश्नोभिव । समादत्त शितान् भल्लान् पञ्च पाण्डवनन्दनः 

॥ १० ॥ तस्य चिच्छेद तां शक्तिं पद्चधा पञ्चभिः शरः । सक्रु्ो 

मरतयष्ट॒मोख्वाद्धप्रवेरिताम् ॥ र८॥ सापपात रथाच्छ्िना 

संक्रुद्धन किरोटिना। मेषलन्दपरिभ्नष्टा विच्छिनेव तद्दा 
॥२२॥ कनां तां शक्तिमालोक्य भौष्ः क्रोधसमन्वितः) 

चिन्तयद्रणे वोरो बुद्धया प्ररपुरच्यः ॥ २० ॥ शक्तोऽहं घतु- 

पिकेन निदन्तु" सर्द पाण्डवान् । यदेषां न भवेदरोप्ा विष्वक्शेनो 
महावलः ॥ ३१.॥ कारणदयमास्थाय नादं योत्स्यामि पार्ड- 

वान्} अवध्यलाच्च पाण्ड्नां स््रौमावाच्चं श्रिखण्डिनः ॥ ३२ ॥ 

पिता तुष्टेन भे प्रूद+यद्ा कालौ विवादिता। खच्छन्दमरणं दत- 

मवध्वलं रणे तथा ॥ ३२ ॥ तसन्मुलुमद्ं मन्ये प्राप्तकाल 
मिवाएह्मनेः। वं न्नाल्ला व्यवसितं तौष्यस्याभिवतैजसः ॥ ३४ ॥ 
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षयो वसवशैव वियत्स्था मोख्मनव्रुवन् । यत्ते व्यवसितं तात 

तदस्ाकमपि प्रियम् ॥३५॥ तत् कुरुष्व महाराज शुबं वुद्धि 

निवत्त! अस्य लोकस्य निधने प्रादुरासौच्छ्िवोऽनिलः॥ ३६ ॥ 

ग्लुलोमः सगन्धी च पृष्ठतश्च सनन्ततः। रेवदुन्दुभययैव सम्प 
णेटुमेदहाखनाः ॥२७॥ पपात एुष्प्रष्टिश्च भौखस्यो परि मारिष । 

न च तत् शशरुवे कचित्तेषां सम्बदतां कृप ॥२८]॥ ऋते मोषं 

महावाद्ध मा्चापि सुनितेजखा । सम्भुमञ्च महहानासौत् त्रिद्- 
शानां विस्पते ॥३०॥ पतिष्यति रथाङ्धोपरे खुवंलोकप्रिधे तद्या । 

दूति रेवगखानाद्यु वाक्यं श्रुता मददातपाः॥४०॥ ततः णन्त- 

नवो भौप्ो बोमत्सु' नाभ्यवत्तत 1! भिमानः पितीर्वारीः सर्वा 

वरणसेदिभिः॥ ४९ ॥ शखिण्डो तु महाराज भारतानां पिता- 

मदम्! आजवषानोरसि क्रो नभिर्निभितैः शरोः॥ ४२ ॥ 
स तेनाभितः सद्य भमैष्मः कुर्पितामदः।! नाकम्पत मदहा- 

राज च्ितिकम्पे यथाचलः ॥ ४३२ ॥ ततः प्रहस्य वौोमत्सुव्यां्ति- 

पन् गाण्डिवं धनुः। गङ्गेयं पञ्चविंपल्या च्ुद्रकाणां सखुमपेयत् 

॥ 88 ॥ पुनः शरथतेरेनं लरमाणो धनच््रयः । सवंगातेषु 

सत्रालेः सवेम्मसखताडयत् ॥ ६५ ॥ एवमन्येरपि भं विध्यमानः 

सहस्रशः तानप्याशु शरेमोसः प्रविव्याध. मद्दारथः॥ ४ ६ ॥ 

तेश्च सुक्ताच्छरान् मौप्ो युधि सल्यपराक्रमः। निवारयामास 

श्ररः समं सन्नतपर्वभिः ॥ 8७॥ श्िखस्डीतु रणे बाणान् यान् 
मुमोच महारयः। नचक्रस्तरुज तस्य सुक्णुङ्धाः शिलाशिताः 
॥ 8८ ॥ ततः किरौटौ सक्रद्धो मोपरभेवाभ्यवत्तत। पिखर्डिनं 

परस्त्य ॒धनुखास्य समाच्छिनत् ॥ ४९ ॥ तयेनन्द्मभिर्भिंचा 
च्यजभेकेन चिच्छछिदि । सारथिं विशिखैशास्य दणभि समकम्पयत् 

॥ १५. ॥ सोऽन्यत् कामुकमादाय गाङ् यो बलवत्तरम् । तदप्यस्य 

गितम सिधा वरिभिस्पानुदत् ॥ ५९ ॥ निभेषान्तरमान्ेण 
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श्यात्तमातंः मद्ारणे। एवमस्य धनष्याजो चिच्छंद सकलान्यपि 
॥ १२॥ ततः शान्तनवो भौमो वोमत्सु" नाभ्यवत्तत। अरथनं 
पञ्चमि श्त्या चुद्रकाणां समपेयत् ॥ ५३ ॥ सोऽतिविद्धो मद्े- 

ष्वासो दुःपासनमभाषत। एष पार्य रणे क्रः पाणडवानां 
महारथः ॥ ६8६ ॥ शरौरनेकसादसैरमाभिवाभ्यसते रो! न चैष 

समरे शक्यो जेतु" वता अपि ॥५५॥ न चापि सडिता 

वौरा देवदानवराक्तसाः। माद्चापि पक्ता नि््जतु किमु मर्या 
महारथाः ॥ ५६ ॥ एवं तयोः सम्बदतोः फाला नो निगमितैः 

शररः। पिखर्डिनं एुरस्क व्य भीष विव्याध संगे ॥ ५० ॥ 

ततो दु-ाखनं भूय यमान दूवाव्रवौत् । अतिविद्धः रितंवाणे- 
ष्ट गाण्डौवधन्वना॥५८॥ वव्वाएनिसमखणां ्रज॒नेन शरा 
युधि । मुक्ताः सवव्यवच्छिन्ना नेभे वाणाः भरिखरिडनः ॥ ५९ ॥ 

निकृन्तमाना ममांणि दढ्ावरणभेदिनः। मुग्लाद्वमे घ्नन्ति 

नेभे वाणाः भिखर्डिनः ॥ ६० ॥ ब्रह्मदण्डसमखपं वजवेग- 

दुरासदाः। मम प्राणानार्जन्ति नेमे वाणाः भरिखर्डिनिः ॥६१॥ 
नाए्यन्तौव भे प्राणान् यमदूता इवादहिताः। गदापरिषसंसखणां 

नेमे वाणाः शिखण्डिनः ॥ &२॥ भुजगा दव स्रुता लेलिहाना 

विषोलुणाः । समाविग्रन्ति मर्माणि ने भे वाणाः भिखर्डिनः ॥६२॥ 
अजनस्य दमे वाणा नेमे वाणाः पिखण्डिनः। कृन्तन्ति मस 
रात्राणि माघमासे गवामिव ।॥&४॥ सुवं छयपिन मे दुःखं 

कुष्युरन्ये नराधिपाः। वौरं गारडौवधन्वानख्ते जिष्णु कपि- 
ध्वजम् ॥ ६१ ॥ इति व्रुवन् शन्तनवो दिधन्ुरिव पाण्डवान् । 

प्रति चिक्तेप पार्थाय तती भोपर: प्रतापवान् ॥ ६६ ॥ तामस्य 

विभरिखैन्कि्ला तिधा त्रिभिरपातयत्। पश्यतां कुरुबोराणं 

सर्वषां तव भारत ॥ & ॥ चरमं चादत्त गाङ्ग यो जातदपपरि- 
ष्कतम्। खड्ग चान्यतरं प्रपूस॒र् त्मोरग्रे जयाय वा॥ ६ै॥ 
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घस्य तच्छतधा चमं व्यधमत् सायकैसतथा। रथादनवरूढस्य 
तदद्ध तमिवाभवत् ॥ &< ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा खान्यनौोका- 

न्यचोदयत् । अभिद्रवत गाङ्यं मा वोऽस्तु भयमणपि॥ © 

प्रथते तोमरः प्रारुवांणश्चंव समन्ततः। पटिशेख सुनिस्िंग- 

नांराचश्च तथा भितेः॥ ०९॥ वत्दन्तेश्च भक्तश्च तभेकममि- 
दुद्रूखः। सिंहनादस्ततो घोरः पार्डवानामभ्रूत्तद्ा ॥ ॐ ॥ 

तथैव तव पत्ाश्च राजन् भौष्रजयेषिरः। तभेकमभ्यवन्नन्तै 
सिंहनादश्च नेदिरे ॥ ७२ ॥ तत्रासोन्तमुलं युद्ध तावकानां परः 

सष्ट। दण्मेऽदटनि राजेन्द्र भोमाजनसमागमे ॥ ७६ ॥ आसीत 
गाङ इवावत्तां मुह्लन्तसुदधेरिव । सन्यानां युध्यमानानां निश्नता 

मितरेतरम् ॥ ०५ ॥ असोस्यद्तपा एथिवी शोरिताक्तामव- 
तदा। समञ्च विषरमद्धेव न प्रक्नायत किन ॥ ०६ ॥ योधा- 
मामथुतं दला तस्खिन् स॒ द्मेऽदनि। अतिष्ठदाहवे भौ 
भियमानेष मम॑सु ॥ ० ॥ ततः सेनामुखि तस्िन् स्थितः पार्थ 
धलुषैरः! मध्येन कुररेन्यानां द्रावयामास वाद्िनौम् ॥ ८ ॥ 
वयं शव तडयाङ्ञोताः कुन्तौएवरा्रनच्यात्। पौडयमानाः पतः 
स्तैः प्राद्रवाम रणे तदा ॥ < ॥ सौवीराः कितवाः प्राच्याः 
प्रतीच्यो रौ खचमालवाः। शअ्रमौोषाद्ाः शुरसेनाः शिबयोऽथ वशा- 
तयः ॥ ८० ॥ शालाः धयास्िगत्ताश्च श्रम्बष्ठाः कैकयैः सद । 
सवं एते मद्ाल्मानः परार्ता ब्रणपौडिताः॥ ८१९॥ संग्रा 
नाजभौँ सं युध्यमानं किरौटिना : ततस्तभेकं बद्टवः परिवा 

समन्ततः ॥ ८२॥ परिभ्रय कुखन् सर्वान् धरव््र॑रवाकिरन् । 
निपातयत खह्लोत युध्यध्वं विनि्खन्तत ॥ ८२ ॥ शत्यासीत् तुमुलः 
शव्द राजन् भौस्ररथं प्रति। निदत्य मरे राजन् तपोऽथ 
खदसख्ल्ः ॥ ८६ ॥ न तस्यादौदनिभिन्नं गाते इयङ् लमन्तरम् । 
दवद तस्तव पिता णर विप्रकलौक्तः ॥ ८५ ॥ पिताग्रेः फाला - 
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नेनाजी प्राक्शिराः प्रापतद्रथात् किद्चिच्छेपि दिनकरे एता 
तव पश्यताम् ॥ ८६ ॥ हादेति दिवि दिवाना पाथिंवानाच्च 

भारत ! पतमाने रथाङौषे वभूव सुमद्ाखनः ॥ ८० ॥ सम्प- 

तन्तमभिप्च्छ मद्दाल्लानं पितामहम् । सह भौषेण सर्वेषां प्राप- 
तन् दयानि नः ॥ ८्८॥ ख पपात मद्धावाह्धवंसधां समकमस्ब- 

यन्। इन्द्रध्वज दरवोतदष्टः केतुः खवंधतुसताम् ॥ ८९ ॥ धरणो 
नस प्रभ श्ररसष्धैः समाद्ततः। शरतस्पे महेष्वासं प्यानं 
एरषधभम् ॥ «०॥ रथात् प्रपतितं चैनं दिव्यो शावः समा- 

वित् । अभ्यवघं च पञन्यः प्राकस्यत च भेदिनौ ॥ ९१ ॥ पतन् 

सदर चापि दच्चिणेन दिवाकरम्! संज्ञां चोपालभदौरः कालं 

खङ्खिन् भारत ॥ <२॥ ग्रन्तरोक्ते च शुखाव दिव्या वाचः सम- 

न्ततः! कथं महात्मा गाङ्ग यः खक स्त्तां वरः ॥ ९३ ॥ कालं 

कत्ता नरव्याघ्रः सम्पूाप्त द्िणायने  स्थितोऽसौति च गाङ्गय- 
स्तच्छरला वाक्यमव्रवौत् ॥ ९४ ॥ धारयामास च प्राणान् पति- 

तोश्पि महहौतले। उत्तरायणमन्विच्छ्न् मौषुः कुरुपितामदः 
॥ ९१ ॥ तस्य तन्मतमाज्ञाय गङ्गा हिमवतः सुता। महषींन् 

हंससपेण प्रेषयामास तत्र ३ ॥ <८& ॥ ततः सम्प्रातिनों इसा- 

स्त्ररिता मानसौकसः! श्रजम्मुः सहिता द्रष्टु मोष कुरुपिता- 
मदम् ॥ ०७ ॥ चत्र शेते नरथेषठः श्ररतल््े पितामद्ः। तेतु 

मोष समासाद्य ऋषयो इंसखुङपिणः॥ ९८ ॥ अपश्चन् एर- 
तल्परस्धं भोषौ कुस्कुलोददम्! ते तं दृष्टा महालान ज़ला 

चापि प्रदक्िणम् ॥९८॥ गाङ्ग यं मरत ट दन्िये चैव भाखर, 

इतरेतरमामन्तय प्राद्धस्तत्त मनोप्रिणः॥ ०० ॥ मौषुः कथं 
महाता सन् संस्ाता दच्चिणायने। दल्युद्खा प्रसिता र 

दक्िणामभितो दि्म् ॥ १०१॥ सम्पृच्छ वे मद्दादुदिञिन्तचिला 

च भारत। तानत्रवौच्छ्ान्तनवो नादं गन्ता कथञ्चन ॥ ९०२. ॥ 
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दस्तिफावत्त आदित्ये एतन्मे मनसि स्थितम् । गभिष्यामि खक 

सयानमःसदयन्मे पुरातनम् ॥ १०२ ॥ उदरायन आदरिष्ये दसः 
सत्यं त्रवौमि वः। धारयिष्यास्यद्द प्राणान् उस्तरायणकाड्ूग्या 

॥१९०8॥ रैश्वश्मूतः प्राणानासु्यम दियतो मम । तख्ात् 

प्राणान् धारयिष्ये सुम्पूषरस्दगायने ॥ ९०५॥ यञ्च दी ठस 
मद्य पित्रा तेन मदात्मना । छन्दतो खल्युरिल्येव तस्य चास्तु वर- 
स्तथा ॥ ९०६॥ धारयिव्ये ततः प्राखालुत्वग नियते सति 

इत्युक्ता तांसद्ा दसान् ख शेते रतल्मगः ॥ १०७ ॥ एय 

कुरूणां पतिते श्छङ्ग भौं मद्यैजसि। पाण्डवाः ्च्छवाशचेषं 

सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥१०.८॥ तस्िन् इते मद्टाखच्ये भारतानां 

पितामद्े। न किञ्चित् प्रल्यपयन्त एत्रास्तं भरतषभ ॥ १०९ ॥ 
सम्भोदधैव तुमुलः कुरूणामभवत्तदा! पदु घनसुखा निः- 

स्य स्रटुसतः॥ १९० ॥ विषादाच चिरङ्कालमतिष्ठन् विगते 

न्द्रियाः। द्ध्यञ्चैव महाराज न युद्ध दधिरे मन॑ः॥ १११॥ 

उसग्राहण्रौताश्च नाष्यधावन्त पाण्डवान् । अवध्ये छन्नः 

चरते दते भष मदोजसि॥११२॥ दमभावः र्धसा राजम् 

कुरनागादतन्द्रितः \ दतप्रवौरास्तु दयं निङ्घसाश्च शितैः चरैः 

॥ ९१३ ॥ कन्तव्यं नाभिजानौमो निखजिताः सव्यसाचिना । पार्ड- 

बाञ्च जयं लब्ध परत्र च परां गतिम् ॥ १९१8६ ॥ सख दमदहा- 
श्रङ्ाम् शूराः परिषबाद्वः। सोमका सपाञ्चालाः प्राह्टयन्त 

अनेश्वर ॥ १९५ ॥ ततस्तुथ्चसदस्ेषु नदत् समदहावलः। 

ग्राखफोटयामासख शफं भोमसेनो ननाद च ॥ ५१६ ॥ ओेनयो- 

सभयोश्चवापि गाड़ निदते विभौ! सनेव वौराः शस्वाकि 

प्राध्यायन्त समन्ततः ॥ ११० ॥ प्राक्रोणन् प्रादरवंश्ान्ये जग्मृर्मदं 
तथा परे । चतं चान्येऽभ्यनिन्दन्त मौपं चान्येऽग्यपूज यन् ॥५९८॥ 
ऋष्यः पितरश्चैव प्रणयंसर्मदाव्रतम् | मरतानाच्च धे पूर्वत 

६& भौ 



२६ महाभारतम् ॥ 

१ [ १. सिर [प १ कन ् 

चनं प्रशशंसिरे ॥ ११९) मदोपनिषदञ्चंव योगमास्थाय वोथ- 

वान् । जपन् शान्तनवो धौमान् कालाकाङ्ौ स्थितोऽभवत् ॥१२.०॥ 

दूति शपैखपवंसि मैप्वधपवंणि म्भेपम्निपातने 

विं सद्यधिकशतोऽष्यायः ॥ १२८० ॥ 

चछतराष् उवाच । कथमासंस्तदा योधा श्टौना भोपर 

संचय । वलिना देवकल्पं न गुवं य ब्रह्मचारिणा ॥ १॥ तदेव 

मितान् मन्ये कुखनन्ां च पार्डवेः। न प्राद्रदयथा मसो 

शिला दपद्ालजस् ॥२॥ ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत् प्रभ- 

विष्यति । यदद पितर शुला नितं मम दुर्मतेः ॥२॥ अश्म 

सारमयं ननं दयं मम रुच्य । गला विनिद्रं भौ" एतः 
यन्न दयते ॥8॥ यदत्र निहतेनाजो भोपर जयभिच्छता। 

चेष्टितं कुस्सिंदेन तच कथय सुव्रत ॥१॥ एनः एननं ष्यामि 

हतं श्वतव्रतं रफे। न दहतो जामद् मेवनं दिव्यैरसैरयं एुरा ॥ 

स तो द्रौपरधेन पाञ्चालेन शिखण्डिना ॥ ६ ॥ 

सस्य उवाच । सायाद्धे निलो श्रमो धात्तराष्ान् विषा- 
दयन्! पाञ्चालानां ददो इष भौष्ः कुर्पितामदहः॥०॥ सं 

कते पएरतल्मस्थो मेदिनौमस्यृशंस्लचा । भौप्ध रथात् प्रपतिते 

प्रच्युते धरणौतखे ॥८॥ दष्ेति तुमुलः शब्दो भूतानां सम- 
पयव 1 सौमाद्वत्ते निपतिते कुरूणां सभितिच्ञधे 1 < ॥ सेनयो- 

सभयो राजन् च्त्तियान् भयमाविरत्। भौर शान्तनवं द्रा 

वि्रौखंकवचध्वज्म् ॥ १० ॥ कुरवः पथवन्तन्त पारडवाञ्च विण्- 

स्मते। खं तमः संदतमभूदासौद्धानुगतप्रसः ॥११॥ ररास 
एथिवौ चैव मौर शन्तनवे इते! श्रयं ब्रह्मविदं येष्ठो वं 

ब्रह्म विदां वरः ॥ १२ ॥ इत्यभाषन्त भूतानि यानं पुरुषषरभम् । 



अिष्पन्वं । ३६१ 

रयं पितरमाक्ञाय कामात्तं छान्ततु' एरा ॥ १२ ॥ सद शतस 

मात्मानं चकार प्ुस्षरषभः। दति स्म शरतल्परस्थ भारतानां 

मद्त्तमम् ॥ ९४ ॥ क्षय स्वभ्यभाषन्त सुहितः खि्ववारयीः। 

ठते शन्तनवे भौ भारतानां पितामदहे॥९५॥ न किष्डित्ं 

पल्यपदयन्त पुतास्तव डि मारिष विघननवदनाश्चासन् दः 

खोकाश्च भारत ॥१६॥ अतिष्ठन् न्रीडताग्रैव डया युक्ता- 

स्त्वधोसुखाः 1 पाण्डवाश्च जयं लब्धा संग्रामशिरसि सिता 

॥९०७॥ सर्वे दषपमहाण्ान् हेमजालपरिष्कुतान् । दषा 

न्तश्चसद्दस घु वाद्यमानेषु चान ॥१८॥ अपश्चाम महाराजं 

मौोमसेनं मद्दावलम्। चिग्रौडमानं कौनेयं दष ख मद्टता भुवम् 

॥ ६९ ॥ नित्य तरसा एलं मदावलसखमन्वितम् । सम्मोहसरापि 

तुमुलः कुकणामभवत्ततः ॥ २8 ॥ कख दुरवयोधनौ चापि निण्ड- 

सतां सुद्धमद्धः। तथा निपतिते भीष्म कौरवाणां पितामडे 

॥ २५॥ दहाद्ाभूतमभ्रूत सवं निम्॑यादमव्त्तत। दृष्टा च 

पतिते मोस" एतौ दुःशासनस्तव ॥ २६ ॥ उत्तमं जवमास्थाय 

दरोणानोकसुपाद्रवत् । भ्नात्ा प्रस्ापितो बौरः सखंनानौकेनं 

दशितः ॥ २७ ॥ प्रययो पुरुषव्याघ्रः स्वसेन्यञ्च विप्रादयन् । 

तमायान्तमभिप्रेच्च कुरवः पथ्यवारयन् ॥ रय । दुःषारुमं मदा- 

नाज किमयं वच्छतौति च। ततो द्रोणाच नितं भौषुमाचष्ट 

बनैरवः॥२९॥ द्रोणस्तत्राप्रियं शुलवा सुदसा न्यपद्रथात्। 

स खं्ञामुपलभ्याशु भारदाजः प्रतापवान् ॥२०॥ निवारयामास 

तदा खान्यनौोकानि मारिष । विनिचठत्तान् कुम् दृष्टा पार्ड- 

वाश सखसेनिकान् ॥ ३९ ॥ दृतेः 'ेघ्राश्वखंयुक्तः समन्तान् पथ 

वारयन् । नित्रत्तेषु च सन्येषु पारस्पथ्यसु सवशः ॥ २२॥ निमुक्त- 

कवचाः सद मोषामौयुनैराधिपाः। व्युपरम्य ततो युडादयोधाः 

शतस: ॥ २३ ॥ खपतश्धमे हात्मानं प्रजापतिनिवामगाः 



२६२ भद्टाभारतम् । 

तेतु भौ" समास्य चयानं मरतघ्रमम् ॥ २४ ॥ अभिवायाव- 
तिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह । ग्रथ पाठन् कुरू'गैव प्रणि- 
पलयाग्रतः स्थितान् ॥ २५ ॥ अभ्यामाषत धर्मात्मा मौषः णान्त- 
नठस्तद्धा। खागतं वों भदासागाः खागतं वो महारथा ॥२६॥ 

तुष्यानि दभंनाच्वादं शुखाकममरोपमाः। ग्रभिमन्वपाय तानेवं 
शिरसा लब्वताव्रवीत्॥३०॥ शिरो भे लम्वतिऽत्यर्थसुपधानं 
प्रदैयताम्। ततो लुपाः समाज स्तननिचद्धदूनि च॥द८॥ 

उपधानानि सस्यानि नैच्छत्तानि पितामदः। अथाव्रवौनर- 

व्याघ्रः प्रहसन्ति ताच्रपान् ॥ ३९ ॥ नैतानि वौरमष्यासु युक्त- 

पाणि पाथाः) ततो वौच्छ नरं एमभ्यभाषतं पाण्डवम् 
५8० धनच््रयं दीर्षवाद्ध' सवलोकमदारथम् । ` घनच्ञयः 

मदावाद्यो धिरो भे तात लब्डक्ते। दौयतामुपधानं वै वद्युक्त- 

मिद मन्यसे ४९ ॥ 

द्वि मौष्धपवंखि भश्षवधपवखि दश्मद्दिवसाद्ारे 

एकविं एत्यधिक रतो (धायः ॥ ९२९ ॥ 

स 

सच्छय उवाच; समारोप मदच्चापममिवादय पितामद्म् ! 

नेताभ्यामश्ुपूख्खव्यामिद्ं वचनमव्रवौत् ॥ १९५ आान्नापय कुस्- 

ष्ट स्वस्भ्तां वरः। प्रेष्योऽदं तव दुङ्ैषे क्रियतां किं पित- 
मद्ध ॥ २॥ तमव्रवौच्छान्तनवः शिरो मे तात लम्बते। उपधानं 

कुरर छठ फालानोपनयख समे ॥ २॥ एयनस्यानु्पं वे शोघ्र 
वौर प्रयच्छभे। ठं दि पार्थं समर्धेयेष्ठः रुवधनुषाताम् 

#8॥ च्त्रधमस्य वेत्ता च बुद्धिस्लयुणाम्वितः। फराल्मा नोऽपि 

तये लयुक्ता व्यवसायमरो चयत् ॥९॥ प्रद्यामन्व गाण्डीवं रान् 
खक्रतपसंखः । अनुमान्य मद्ात्मानं भारतानां मद्ारथम् ॥ ६ ॥ 
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तिभिसतीच्ीर्महावेगरम्बखहाच्छछिरः श्रः! अभिप्राधे तु विदिते 

ध्माता सव्यसाचिना॥ = ॥ अतुष्यद्धरतखष्ट मोषो दृष्टाय 

तखवित्। उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्द्डनच्ञयम् ॥ ८॥ प्रां 

सर्वान् समुरौच्य भरतान् भारतं प्रति। कुन्तौपुवं युधां खट 

सद्दा प्रौतिवद्धैनम्॥<॥ -ग्यनस्यानुखपं मे पार्डवोपद्तं 

लया! चदन्यथः प्रपद्येथाः एपैयं लामरं सषा ॥९०॥ एव- 

भेव मद्ावादहो धर्भषु परितिष्ठता। खप्ठव्यं त्षविधेणाजो शर- 

तल्यगतेन वै ॥ १९॥ एवमुक्ता तु बौभत्सु' सवास्तान ब्रवीदचः। 

राज्ञश्च राजपुत्रांश्च सवास्तानभिसंस्ितान् ॥ १२॥ पश्यष्वमुप- 

धानं मे पाण्डवेनाभिखन्धितम् । रशेष्येऽदहमस्यां एय्यायां याव- 

दावत्तनं रषेः॥१६॥ ये तद्धा मां मभिष्यन्तितेचद्रच्यन्तिमां 

मृपाः। दिशं व्वणाक्रान्तां वदा गन्ता दिवाकरः॥ १४॥ 

नूनं सप्ताश्वभुक्तेन रथेनोत्तमतेजसा । विमोच्येऽद तदा प्राणान् 

सुषदः सुप्रियानपि॥१५॥ परिखा खन्यतामत ममावसद्ने 

वरपाःः। उपासिष्ये विवखछन्तमेवं शरणताचितः। उपारमध्वं 

सग्रामात् वैरमुत्ज्य पायिवाः॥ १६॥ 

सच्रय उवाच । उपातिष्टनथो त्रयाः शल्यो रणकोविदाः । 

सर्दपकर रयु ्ञाः कुशलैः साधु शिक्तिताः॥१०॥ तान् दृष्टा 

जाद्ृवोएतः प्रोवाच तनयं तव । धनं द्वा विखज्यन्तां पूज- 

यिल्ला चिकिद्छकाः॥ १८ ॥ एवं गते मधेदानौं बेद्यैः का- 

भिदास्ति किं । चते प्र्ल्तां हि प्राप्ठोऽसि परमां गतिम् 

॥१८॥ नैष धर्मौ महहौपालाः एरतल्मगतस्य मे। एभिरेव 

श्राह दग्धव्योऽसि नराधिपाः ॥ २० ॥ तच्छा वचनं तस्य 

ष॒तो दुर््योष्नस्तव । वेदान् विसञजयामास पूजयिल्ला यथार्दंतः 

॥ २१९ ॥ ततस्ते विस्छयं जम्मुर्नानाजनपरेश्वराः । स्थितिं धम- 
परां दृष्टा मौपस्यामिततेजसः ॥ २२ ॥ उपधानं ततो दख- 
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पितरे मनुजेश्वरः । सुदधिताः पाण्डवाः सर्व कुरवश्च महाः 
रथाः ॥ २३॥ उपगम्य मद्ात्मानं एयानं एयने शुभे । तेऽमि- 

वाद्य महादानं जता च लिःप्रदक्तिणम् ॥ २६॥ विधायरच्षां 

भोप्स्य सव॒ एव समन्ततः! वौरा' खरिविरारपेव ध्यायन्तः 

परमातुराः ॥ २५॥ निवेणएयाभ्य पागच्छन् सायाद्न स्धिरों 

ल्तिताः। निविष्टान् पार्डववांश्ंव प्रौयमाणान् मद्ारयान् ॥२६॥ 

भ्रोसस्य पतने ष्टानुपगस्य महावलः! उदाच माधवः काल 

धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ २०॥ दिष्टया जयसि कोरनव्य दिष्टा 
भीस्ो निपातितः! अवध्यो मातुरेव सत्यसन्धो महारथः ॥२८॥ 

अथवा रैवतः साद्घ' सव॑रस्वस्य पारगः लां त चन्तुदणं 

प्राप्य दग्धा घोरेण चच्तृषा ॥ २९ ॥ एवसुक्ती घमंराजः प्रलय 
वाच जनादईनम् ! तव प्रसादादिजयः क्रोधात्तव पराजयः ॥३०॥ 

ल दि नः शरणं कृष्ण भक्तानामभयङ्करः ! अनाश्रयं जयस्तेषां 

शेषां लमसि केष्व॥२९॥ रच्तिता समरे निव्यं निद्यद्धापि 

हिते रतः। सवथा लां समासादय नाश्वव्थमिति मे मतिः॥३२॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच सयमानो जनादैनः। तवेवेतदुक्ञ पं वचर्ग 

धाथिंवो त्तम ॥ २३३ ॥ 

दूति समैसपवंणि भोखवधपवणि भौप्ोपधानदराने 

दाविश्लयधिकर्तोऽध्यायः ॥ १२२. ॥ 

सचय उवाच 1 व्य्॒टायान्तु महाराज वेया सवेपाथिवाः। 
चारडवा धान्तराद्ाश्च उपातिष्ठन् पितामदम् ॥९॥ तं वौर- 

यने कौर एयानं कुस्सत्तमम् \ अभिवायोपतस्छ ब ्ततियाः 

स्तियधमम् ॥२॥ कन्याश्वन्द्नचसश्च लाजमाद्यख्च खवः) 

अवकिरन् शन्तनवं तत्र गला सदसः ॥२॥ सियो ठट 
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सथा बालाः प्रेत्तकाश्च एथग्जनाः 1 समभ्ययुः शन्तनवं भता- 

नीव तमोनुदम् ॥॥ तूयि गणिका वारास्तयैव नटन्तकाः ए 

सिल्िनखच तथा जग्मुः कुरु पितामहम् ॥५॥ उपारम्य 

च अुद्धश्यः सन्नादान् विप्रसुच्य ते! आयुधानि च निःत्िष्य 

सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ६ ॥ अन्वासन्त दुराधष देवन्रतमरि- 

न्ट्मम् । अन्योऽन्यं प्रीतिमन्त स्ते यथापूव यथावयः॥०॥ सा 

पार्थिंवश्ताकौरणी समितिमौपणेभिता। शुशुभे भारतौ दोप 

दिवोवादिव्यमर्डलम् ॥८॥ विवमो च नृपां सा गङ्गासुत- 

मुपासताम् । देवानामिव टिवेश पितामदसुपासताम् ॥ < ॥ 

भौ षस्त वेदनां सैरयान्निण्च्य भरतषभ । अभितप्तः परैग्रैव 

निश्वसन्तुरगो यथा॥१०॥ शराभितप्तकायोऽपि पखसन्ताप- 
मूच्छितः। पानोयमिति संप्रच्य रान्नस्तान् प्रल्यभाषत 1९९१ 

ततस्ते चतिया राजन् समाजद्भुः समन्ततः । भच्यातुच्चावचान् 
राजन् वारिकुश्धांख शौलतान् ॥ १२ ॥ उपानौतत्तु पानीयं 

दृष्टा एन्तनवोऽब्रवोत् । नादय तात मय इक्या भगाः केचन 

मानुषाः ॥ ९३२ ॥ अपक्रान्तो ममुष्येभ्यः र रय्यागतोऽस वदम् ! 

प्रतोत्तमाणस्तिष्ठामि निठन्तिं गशिस्य्ययोः 1 १8॥ पएवसुक्ता 

शान्तनवो निन्दन् वाक्येन पाथिवान् । अलुणं द्रषुमिच्छामौ- 

दभ्यभाषत भारत ॥ ११५॥ अथोपेद्य महागाद्धरभिवादय पिता- 

महम् । अतिष्ठत् प्राच्लिः प्रह्नः किं करोमौति चाव्रवौत् ॥१९६॥ 

ते दृष पार्डवं राजन्नभिवादयाग्रतः स्थितम् । अभ्यभाषत 

धर्मील्ला मोषः प्रोतो घनच्ञयम् ॥ १० ॥ दद्चतौव परौर मे 

संछ्वतस्य तवेष्ठुभिः । ममासि परिदूयन्ते खच्च परिशुष्यति ॥१७॥ 

विदनाक्तशरौर स्य प्रयच्छ्ापो ममाजलन। लं हि एकतो महेष्वास 
दातुमापो यथाविधि ॥ १८॥ अनस्तु तथेद्युक्ता रयमास्द्य 
वोश्यैवान् ।! अधिज्यं बलवत् कला गाख्डनं व्याच्चिपबनुः ॥१९॥ 
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तस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फजितमिवाशनेः। वितेसुः सर्वसैन्यानि 

ख्व शला च प्रार्थिंवाः॥ २० ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य रथेन 

रथिनां वरः! शयानं भरतयखष्टं स्वग्स्तं वरम् ॥२९॥ 

खन्धाय च शरर दौएठमभिमन्त्तय स पाण्डवः। पाज्न्यास्ेणं 

संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २२॥ अविध्यत् पृथिवों पायः 
पाश्व' भौषास्य दच्िणे। उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला 
शुभा ॥ २३ ॥ भौतस्याख्तकल्यस्य दिव्यगन्धरसस्य च । गतपेय- 
त्ततः पार्थः श्रौतवा जलधारया॥ २ ॥ भष कुङणाखषभं 

दिव्यकमेपराक्रमम्। कमणा तेन पाथंस्य शक्रस्येव विकुवतः 

॥ २६५॥ विय परमं जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः! तत् कमं 
प्रच्छ बौभद्ोरतिमानुषविक्रमम् ॥ २६ ॥ सम्पूवेपन्त कुरवो 

गावः शीतादिता दव । विखयाच्चोत्तरौयाणि व्याविध्यन् स्वेतो 

कृषाः ॥ २७॥ शड्दुन्दुभिनिर्घौषः सवतस्तुमुलोऽभवत् । टः 
छन्तनवश्चापि राजन् वौमतृसुमव्रवीत् ॥ २८ ॥ सवंपार्थिव- 
बौराशां सन्निभ प्रूजयन्तिव । नेतं मदावादो लयि 
कौरवनन्दन ॥ २ ॥ कथितो नारदेनासि पूवंधिरमितदयुते। 

वासुरैवख्दा यस्त्वं महत् कमं करिष्यसि ॥ २० ॥ यनोददति 

देवेन्द्रः सद देवेरपि ध्रवम्। विदुस्त धन्विनं पार्थं सर्वं चतरस्य 
विदः ॥ ३१९॥ धनुव॑राणाभमेकस्तवं पृथिव्यां प्रवरो नृषु । मनुष्या 
जगति खद्ठाः प्िणां पतशीष्वरः॥३२॥ खुरितां सागरः 

ष्ठो गोर्वैरिष्ठा चतुष्पदाम्! श्रादिल्यस्तेजसां चष्ठो गिरीणां 

हिमवान् वरः। जातोनां ब्राह्मणः ख ठः खर ष्स्मसि घन्वि- 
नाम् ॥ ३३ ॥ नेव युतं घात्तरादटण वाक्यः मयोच्यमानं विदु- 
देण चेव। द्रौरेन राभेण जनाैनेन मुद्धमृद्धः सुच्छञधेनापि 
चोक्तम् ॥ ३६ ॥ परोतदुदधिददिं विसंन्रकल्मो दुर्योघनो न च 
तत् चदधाति। स शेष्यते वे निदतचिराय प्राख्लातिगो भोम- 
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वला्भिभूतः ॥ ३५ ॥ एतच्छ्् ला तदहचः कौरवन््रौ टुर्यौधनो 
दौनमना वभूव! तमव्रवौच्छान्तनवोऽभिवोच्छय निवोध राजन् 

भव वौतमन्युः ॥ २६ ॥ दृष्टं दुर्यौधनेदन्ते यथा पान धौमता ! 
जलस्य धारा जनिताः शौतस्याख्तमन्धिनः ॥ ३७ ॥ एतस्य कत्ता 

लोकेऽस्िन् नान्यः कश्चन विद्यते) आनेयं वारुणं सौम्यं 

वायव्यमथ वैष्णवम् ॥ ३८ ॥ रन्द्र पाशुपतं चेव पारमेष्ठय प्रजा- 

पतेः । धातुख्ष्टश्च सवितु कैवखतमथः.पि वा॥ ३२८ ॥ सुवेसि- 

च्मानुषि लोके वेत्तवको दि धनच्ञयः! कृष्णी वा देवकभषएुतो 
नान्यो वेदेह कञ्चन ॥ 8० ॥ अशक्यः पार्डवस्तात युद्धं जेतु 

सरासरी, अमालुष्ाणि कर्माणि तस्यैतानि मादनः ॥ ४९॥ 

तेन सद्यवता सुद्ध शरेणावश्मेभिना 1 ऊतिना समरे राजन् 
सन्धिभवतु माचिरम् ॥ ४२ ॥ यावत् कृष्णो मदावाद्धः खाधौनः 
कुरुसत्तम । तावत् पार्थन शूरेण सन्धिस्ते तात युच्यताम् ॥४३॥ 

यावत्तिष्टन्ति समरे हतशेषाः ख्दहोद्राः! नृपाश्च बद्दवो राज- 

स्तावत् सन्धिः प्रुज्यताम् ॥ ४४ ॥ न निडैदति ते यावत् क्रोध- 

दौप्रत्तणश्चमूम् । युधिष्ठिरो रणे तावत् सन्धिस्ते तात भुज्यताम् 
॥ 8१॥ नकुलः सद्दरेवश्च भौमसेनश्च पार्ड्वः। यावच्चभ्रू 
मद्ाराज नाशयन्ति न सर्वणः॥ ४६॥ तादस्ते पाण्डर वीरः 
सोद्ादै' मम रोचते । युद्ध" मदन्तभेवास्तु तात संशाम्य पारयः 

॥ 8७ ॥ एतत्ते रोचतां वाक्य यदुक्तोऽसि मयानघ । एतत् 
 च्तेममदह मन्ये तव चत कुलस्य च ॥ 8८ ॥ व्यक्ता मन्यसुपशाम्यस 
पाथः पय्योहमेतदयत् कृतं फास्मानेन । मौष्मस्यान्तादस्तु वः 
सोदञ्च जौवन्तु रषाः खाधु राजन् प्रसौद ॥ ४९ ॥ राच्यस्याै 
दौयतां पार्डवावामिन्दरप्रसख' धम॑राजोऽभियातु। मामित्रध्रक 
पाथिंवानां जघन्यः पापां कत्त" प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥५०॥ 
सममावखानात् शन्तिरस्तु प्रजानां सहच्छतां पाथिवाः प्रीतिमन्तः 

४० भौ 
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पिता पत्ते मातुलं भागिनेयो भ्राता चेव भातरं प्र तु राजन 

॥५१॥ न चेवं प्राप्रमाल्लं वचो मे मोद्ाविष्टः प्रतिपस्यस्य 

बुद्धवा । तपस्यस्यन्ते एतदन्ताः ख्य स्ते सत्यामेतां मारतौमौर- 
यामि ॥ १२ ॥ एतदाक्य' सौद्दाद्ापगेयो मध्ये रातां मारतं 

अावचिला। तुष्णौमासौच्छ्यसन्तप्तम्मां योज्यालमानं वेदनां 

सन्नियस्य ॥ ५२३ ॥ ॑ 

सच््य उवाच ! धर्मार्थसहितं वाक्य' श्ुला दितममामयम् । 
वारोचयत पुत्रस्ते सुषु रिव मेषजम् ॥ ५४ ॥ 

दति भौख्पवरि भौष्यवधपयेणि मौसभथिच्ताकथने 

तयो विंर्यधिकश्तोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 

सच्छरय खवाच। ततस्ते पाथिवाः स्वं जम्मुः खानालयान् 
एनः। तृष्णः ते महाराज भौ शान्तनुनन्दने ॥ ९॥ अुला 

तु निदतं भौ राधेयः एुरुप्रषभः। ई षदागतसन्रारस््ररयोप- 
डगाम दह॥२॥ स ददश महात्मानं एरतल्यगतं तदा। जम्म- 

शथ्यागर्तं वोर काक्तिकैयमिव प्रमुम् ॥२॥) निमोलिताच्चं तं 

दौर साशुकर्ठस्तदा वषः । थ्य व्य पादयोस्तस्य निपपात मा- 

युतिः ॥ 8॥ राषेयोऽदं कुरुथ ट नित्यमक्षिगतस्तव । दष्योऽद्दं 

तव स्वैर दति चैनसुवाच दइ॥ ५॥ तच्छला कुरुददटीऽपि 
वलात् खंततलो चनः। अनेररौच्य सन्तेमिदं वचनमव्रवीत् 

॥ &॥ रदित धिष्णवमालोक्य समुत्थ च रचिणः। पितेव 

प्रं गाङ्गेयः परिरभ्यःकपाणिना ॥॥ एहिमे प्रतीपलं 

सपर्दे लं मया सदह। यदिमां नाधिग्च्छथानते खयो ध्रवं 

भवेत् ॥८॥ कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथिः पिता 

गतस्तं ड सद्दावादो ददतो नारदाय ॥ < ॥ कृष्णदे पायना- 
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चापि तच्च स्वयंनसंशण्यः। न चरेषोऽस्िमे तात चि सर्य 
व्रवौमि ते॥१०॥ तेजोवधनिमित्न्तु परुषं लां समघ्रुवम्। 
अरकस्रात् पाण्डवान् खवांनवन्तिपसि सुव्रत ॥ ९१ ॥ जातोऽसि 
धमंलोपैन ततस्ते वुिरोटभौ। नौचा्रयान्बद्सरेण इेषिणी 
गुणिनामपि ॥१२.1 तेनासि बहक रुक्तं खावितः कुर्संखदि ! 

जानामि समरे बौ ्लतुभिद्:खदं मुवि ॥१२॥ ब्रह्मता 
च शोच दाने च परमां स्थितिम्! नलया सटशः कथित् 

एरुष्रष्वमरोपम ॥ १९४,॥ कुलभे टरमयाच्चाददं सदा पर्षसुक्तवान् । 

इष्वस्ते चास्खन्धाने लाषविऽसखवक्ते तथा ॥ ९५ ॥ सटः 
फाल्गुनेनासि कष्णन च महहाना । कसं काश्चिपुरं गला 

लयेकेन घनुषाता ५ ९६ ॥ कन्यार्थै कुर्राजस्य राजानो खदित 

युधि। तथाच बलवान् राजा जरासन्धो दुरारुदः॥ ९७॥ 

समरे समरश्नाघौ न लया रुटपोऽभवत्। ब्रह्मस्यः सत्ययोधौ 
च तेजसा च यत्तेन च ॥ १८॥ स्वगर्भखमः सङ्क मनुष्येरधिको 

युधि । व्यपनौतोऽय मन्युम यस्तां प्रति एराक्रतः॥ ९९ ॥ 
देवं एुरुषकारेख न एक्यमतिवत्तितुम्। सोदध्याः पाण्डवा वौरा 

भ्ातरस्तेऽरि सदन ॥ २० ॥ सङ्कच्छ तेर्मद्दावादहो मम चेरिच्छसि 

प्रियम्। मया भवतु नित्त वैरमादित्यनन्दन। पृथिव्यां सर्व 

राजानो भवन्त्य निरामयाः ॥ २१॥ 

कख उवाच । जानाम्येवं मदहावाद्ो सवंमेतन्न संगरयः। 
यथा वदसिमेभौषा कौन्तेयोऽद्दंन सूतजः ॥ २२॥ अवकौैखं- 
स्तं कुन्या सखतेन च विवरकचितः। मुक्ता दुख्यौषने्वष्ये न 

मिष्या करतुसुल्छद्े ॥ २३॥ वसुदेवसुतो यदत् पाण्डवाय दद्- 
व्रतः। वसु चैव शरीरञ्च एतदारास्तथा यश्च: ॥२8॥ सव 
दु्धौधनस्यार्थे त्यक्तं मे भूरिद््षिण । ना तदयाधिमरणं चते 
स्या(्द्त कौरव ॥>१॥ कोपतः पाण्डवा निलयं समाथिल्य 



२७ म{५्। स्तम् ! 

सुयोधनम् । यवश्यन्मावौ चर्थोऽयं यो न शक्यो निवारितुम् ॥२ ६. 
दवं एरुष्रकप्रेण गो निवत्तितुसुलद्ेत्। पृथिवीचवशसोनिः 
निमित्तानि पितामह ॥ २० ॥ भमवड्धिसपलंव्धानि कथितानि र 

संसदि । पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सवशः ॥ २८ ॥ गरजेयाः 
एरषेरन्यैरिति तांशोद दामे! विजयिष्ये रयो पार्ट्निति सै 

निशितं मनः॥२९॥ नच शक्यभवस्षटुं बेरभेतत् सुदारुणम् । 

घनच्छरधेन यत्स्येऽदहं खधमप्रौ तमानसः ॥ ३० ॥ यतुजानौष्व मां 
तात शुद्धाय कृतनिश्चयम् । अनुक्ञातश्चरया गौर युध्येयमिति सै 

मतिः ॥ २१ ॥ दुरुक्तं विप्रतौपं वा रभसाचचालयात्तथा । यन्मधेष् 
कृतं किथित् तके लं चन्तुमदसि ॥ ३२॥ 

भौष् उवाच । न चैच्छक्यमवसखष्टुं वेरभेतत् सुदारुणम् ! 
श्रतुजानाभि कर लं ु ध्यछ्ल सर्गकाम्यया ॥ २२ ॥ निरमन्ुगत- 
सरम्ः कुर् कमं नृपश्यदि। यथाशक्ति यथोत्साहं सतां वरसेष 

वत्तवान् ॥३8६॥ अहं लामनुजानामि यदिच्छसि तदाप्रुडि, 

प्रत्रधमजितान् लोकानवापस्यसि धन्यात् ॥ ३१५॥ भुध्यख 
निरदङ्गारो वलवोच्ं व्यपाखयः। धर्मात्नि युद्धात् सेयोऽन्यत् 
कतत्रियस्य न विद्यते ॥३६॥ प्रमे डि कतो यत्नः स॒मदान् 

सुचिरं मया न चेव गितः कत्तु कख सुदयं व्रवीमि ते ॥ २७ ॥ 
सचय उवाच । द्रलयुक्तवति गाङ्गे अभिवादय प्रसादय च॥ 

राधेयो रथमारद्य प्रायात्तव सुतं प्रति॥२८॥ 

दर्तिं भौखपकन्ि मौसवधपवेणि भौषाकससमागभे 

चतुविश्षत्ृधिक्र्तोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 

समाभङधेद स्रौ षापन्ब । 
[मी 




